
  

 

 

 

 
 
 

1 / 2 

 

VVD Rijssen-Holten 
Fractie adres: 

 Koolwitje 32 
 7451 WT  Holten 

E: vvdfractie.rijssenholten@gmail.com 
W: www.rijssen-holten.vvd.nl 

 
 
 Schriftelijke vragen ex artikel 33 Reglement van Orde  

Onderwerp: Versoepeling regelgeving horecaondernemers  

 

Rijssen, 22 april 2020 

 
Geacht college, Geachte burgemeester, 
 

Sinds 15 maart jl. zijn alle horecagelegenheden in de gemeente Rijssen-Holten gedwongen 

gesloten. Ondanks het financiële steunpakket van de Rijksoverheid, heeft de gedwongen sluiting 

een schokgolf teweeggebracht en terecht vrezen de horecaondernemers voor de economische 

gevolgen. Niet alleen voor de horecaondernemers in kwestie, maar ook voor het personeel, die 

hun baan (gaan) verliezen en de aanverwante branches zoals de toeleveranciers, brouwerijen, 

koffiebranderijen etc. Deze situatie kent helaas nog geen einde, ook niet op het moment dat de 

regels worden versoepeld. Horecaondernemers zullen in de periode hierna wellicht minder 

bezoekers mogen toelaten dan de tijd voor het coronavirus. 

 

Met het oog op de versoepeling van de maatregelen waarbij de horecagelegenheden hun 

deuren weer mogen openen, is het belangrijk dat horecagelegenheden een steun in de rug 

krijgen. Het belang hiervan is groot; Rijssen-Holten is een toeristische gemeente en de horeca is 

hierin een belangrijke schakel. Wat betreft de steun in de rug zijn de horecaondernemers enorm 

geholpen om een aantal huidige regels qua vergunningen en tijden te gaan versoepelen. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: uitbreiding van het aantal festiviteiten/evenementen (nu is dat 6x per 

jaar) die een horecaondernemer mag organiseren, verruiming van de openingstijden van de 

horecagelegenheden en versoepeling van de huidige terrastijden. De fractie van de VVD Rijssen-

Holten heeft hierover de volgende vragen:  

 

1. Erkent het college dat de economische gevolgen voor horecagelegenheden niet alleen nu 

zorgwekkend zijn, maar ook voor de periode na het coronavirus? 

2. Is het college van mening dat ook de gemeente Rijssen-Holten aan zet is om de 

horecaondernemers te helpen op het moment dat zij de deuren weer mogen openen?  

3. Is het college cq de burgemeester bereid om de horecaondernemers te helpen door een 

aantal huidige regels te gaan versoepelen, zoals het verruimen van de openingstijden en 

het verruimen van de terrastijden? 

4. Met het verbod op evenementen tot 1 september van dit jaar is de organisatie van zes 

festiviteiten/evenementen per jaar voor een horecaondernemer praktisch wellicht niet 

haalbaar. Kan het college cq de burgemeester aangeven of zij bereid is om de gemiste 

evenementen/festiviteiten mee te nemen naar 2021. 
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 5. Welke andere maatregelen kan en wil het college bestuderen cq. uitvoeren om de 

horecaondernemers te helpen, nadat de noodmaatregelen omtrent het coronavirus 

versoepeld of opgeheven zijn.  

 

Wij stellen uw schriftelijke reactie zeer op prijs. 

 
Met vriendelijke groet, namens de fractie van de VVD Rijssen-Holten, 
 

Bart-Jan van den Berg 

Fractievoorzitter 


