
Overleg burgemeester Hamming en horeca 10 december 2020 

Burgemeester Hamming spreekt uit dan de gemeente weet en voelt dat de horeca het heel moeilijk 

heeft en bereid is mee te denken waar mogelijk. Echter wel binnen de regels van het ministerie. 

Initiatieven 

De horeca spreekt de wens uit dat de gemeente de initiatieven die de horeca willen uitrollen 

ondersteunt. De horeca voelt dat op dit moment niet genoeg. Daar waar de grenzen opgezocht 

worden, zoals bijvoorbeeld bij het verkopen van glühwein op straat, moet dat kunnen. 

Burgemeester Hamming geeft aan dat alles binnen de regels van het ministerie moet blijven. Er mag 

niet op straat gedronken worden, het moet mee naar huis genomen worden. Wanneer er vragen of 

ideeën over zijn kan Burgemeester Hamming het aankaarten in de veiligheidsregio, maar niets wordt 

door de vingers gezien. Horeca verzoekt de burgemeester als tegemoetkoming om terughoudend in 

deze op te treden. 

Herinrichting Dam 

Het juiste moment om herinrichting van de Dam aan te pakken is nu. Dat is eerder aangegeven maar 

is niet opgepakt.  

Voor wat betref de terrasoverkappingen geeft Wethouder Krieger aan dat er nog een onderling 

geschil is, en dit eerst opgelost moet worden alvorens hier een besluit over te nemen. Nick geeft 

echter aan dat dit was opgelost.  

>>Burgemeester Hamming geeft aan hier binnen een maand op terug te komen. 

Kwijtschelden belastingen 

- Subsidiepotten open stellen om de meest getroffen ondernemers te ondersteunen: 

wethouder Krieger geeft aan dat dit niet mogelijk is, omdat de gemeente al te maken heeft 

met tekorten en hier geen geld voor beschikbaar heeft. 

- OZB kwijtschelding: niet mogelijk. Gemeente geeft aan dat er geen middelen zijn en te 

maken heeft met gelijkheidsbeginsel. De horeca spreekt dat tegen, omdat zij nu eenmaal 

degenen zijn die 100% dicht moeten. 

- Precario 2020 is kwijtgescholden. Wethouder Krieger zet in voor kwijtschelding in 2021. 

Ondernemers die een aanslag hebben gehad over het jaar 2020, kunnen aan Joris dit 

aangeven, want dat had niet gemoeten. Aanslagen van voor 2020 dienen wel voldaan te 

worden.  

Beveiliging 

De beveiliging door DEV in het centrum is door de gemeente betaald. In het begin van de coronacrisis 

heeft Damcare zelf beveiliging moeten in huren a 9.000 euro. Damcare ziet dit graag ook door de 

gemeente vergoed worden. 

>>Wethouder Krieger geeft aan hier voor de kerst op terug te komen 

Winterterras 

Zorg dat dit op lange termijn mogelijk is. Niet voor 1 jaar, maar voor minimaal 5 jaar. 

>>Binnen een maand komt burgemeester Hamming hierop terug. 

Zomerterras 

Iedereen was positief over de inrichting van het terras in de zomer. Zorg dat dit voor altijd kan blijven 

staan.  



>>Binnen een maand komt burgemeester Hamming hierop terug. 

Bestemmingsplan terras 

Zorg voor een wijziging in het bestemmingsplan voor terrassen zodat er meer mogelijk is. 

Handhaving 

Zorg dat handhaving ook betrokken is bij de ondernemers, korte lijnen, meer begrip. Laden en lossen 

op de dam voor bezorgmaaltijden moet mogelijk zijn. 

>> Burgemeester Hamming zal hier 11 december op reageren. 

Toiletten 

Omdat de horeca voor een groot gedeelte dicht is, is er een gebrek aan toiletvoorzieningen. De vraag 

is om een toiletunit te plaatsen op de Rozengracht om dit op te vangen. 

>>Burgemeester Hamming komt hier deze week op terug. 

Parkeerkosten omlaag  

Zodra we weer open mogen, zorg dat het aantrekkelijk is voor de bezoekers door korting te bieden 

op de parkeerkosten. Wethouder Krieger geeft aan dat dit gedeeltelijk door Q-park wordt geïnd en 

gedeeltelijk door de gemeente.  

>>Wethouder Krieger komt hier binnen een maand op terug. 

Overig 

- Let op ondermijning bij de vraag om overname. Wanneer hier vermoedens voor zijn, melden 

bij Joris. 

- Café Klauwershoek voor overname Kapiteinshut en horeca in de Hermitage spreekt de wens 

uit om de verhuurders te laten benaderen voor de gemeente voor huurkorting. De 

verhuurders zijn niet welwillend.  

- Burgemeester Hamming vraagt of er wellicht promotie voor het afhalen en thuis bezorgen 

gewenst is voor de komende tijd. De horeca zou dit graag willen. Simon pakt dit op met Joris 

Meenemen naar Den Haag 

- Pijn verdelen: aandringen dat z.s.m. ook andere sectoren bij toerbeurt 2 weken sluiten, 

zodat horeca weer open kan. 

- Richten op het opschroeven van IC capaciteit 

- Vraag om loyaal om te gaan m et belastingachterstand 

- Staatsfonds oprichten rentevrij. 

- Pleiten voor aantal bezoekers afhankelijk van oppervlakte van het bedrijf. 
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