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Onderwerp

Beantwoording vragen 
ex art 9 RvO inzake
Geef horeca en
evenementenorganisaties ruimte

Telefoon / Behandeld door

Jeanne Teuwsen
Bijlagen

Beste heer Förster en heer Smans,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het 
volgende mede.

Vraag 1.
Welke initiatieven van horecaondernemers zijn er nog meer bekend bij het college en hoe gaan ze daar mee om?

Antwoord 1.
Er zijn diverse initiatieven van horecaondernemers bekend. Het College staat in principe altijd open voor creatieve 
ideeën vanuit ondernemers om hierin mee te denken daar waar mogelijk, uiteraard binnen de geldende richtlijnen.

Vraag 2.
Welke mogelijkheden zijn er om horecaondernemers ruimte te geven om niet vanuit hun deur, maar een stuk verder 
op (bijvoorbeeld de markt) te verkopen?

Antwoord 2.
Recent heeft de gemeente uitstallingen voor horecaondernemers mogelijk gemaakt in straten waar hier 
mogelijkheden voor liggen (dit onder bepaalde voorwaarden). Deze uitstallingen zijn mogelijk voor de deur van het 
desbetreffende horecabedrijf.

Vraag 3.
Hoe probeert het college ruimte te geven aan horecaondernemers met de huidige regels?

Antwoord 3.
Het College voert vrijwel wekelijks overleg met Koninklijke Horeca Nederland Breda om met elkaar te praten over de 
mogelijkheden die wij op lokaal niveau kunnen bieden om (extra) ruimte te geven binnen de dan geldende regels. 
Continue wordt geprobeerd om nieuwe perspectieven te bieden en met elkaar te kijken waar de gemeente de 
Bredase horecasector kan ondersteunen en begeleiden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een 
Roadmap voor de horecasector. Dit doen wij samen met Koninklijke Horeca Nederland Breda en twee grote 
brouwerijen. Op basis van individuele gesprekken met een externe partij, krijgt de ondernemer hierin 
steunmaatregelen op maat aangeboden.
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Vraag 4.
Is het college het met ons eens dat we juist in deze tijd ondernemers die ernstig geraakt worden wat meer ruimte 
moeten geven?

Antwoord 4.
Vanzelfsprekend 
deze tijd blijft het 
coronacrisis.

Vraag 5.
Is het college het met ons eens dat Breda zich moet melden als pilotstad om als het straks mogelijk is weer 
evenementen te organiseren?

Antwoord 5.
Op dit moment is er goed en open overleg met de organisatoren. De organisatoren krijgen de mogelijkheid om hun 
wensen en ideeën te delen. We zullen in gezamenlijkheid in overweging moeten nemen of we ons willen aanmelden 
en kunnen aanmelden als pilotstad.

Vraag 6.
Als straks de regels worden versoepeld, hoe gaan we dan zo snel en zo veel mogelijk ruimte geven aan de horeca en 
evenementenorganisatoren, zowel op de korte als op de middellange termijn?

Antwoord 6.
Er wordt continue ingespeeld op de landelijke ontwikkelingen en om hierop lokaal niveau het hoogste rendement uit 
te kunnen behalen voor ondernemers zonder daarmee de veiligheid in gevaar te brengen. Voor wat betreft de horeca 
staat bijvoorbeeld het (winter)terrassenplan al startklaar om van start te gaan op het moment dat dit weer mogelijk is.

kan iedere ondernemer binnen de gemeente Breda rekenen op meedenken vanuit de gemeente. In 
College daarnaast sowieso continue in gesprek met de sectoren die zwaar getroffen zijn door de

Hoogachtend,

gemeentesecretaris.


