MOTIE
(artikel 29 Reglement van Orde)
Datum raadsvergadering:
Onderwerp:

24 september 2020

tijdelijke verruiming van de terrasoppervlakten

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 24 september 2020 in vergadering bijeen;
gehoord de beraadslagingen,
overwegende, dat:
•
de coronacrisis met de daarbij uitgevaardigde beperkingen en maatregelen de horeca op ons
eiland het ondernemen ernstig heeft bemoeilijkt;
•
de tijdelijke verruiming van de terrasoppervlakte van levensbelang is gebleken in de exploitatie;
•
de tijdelijke vergunning per 1 oktober 2020 eindigt;
overwegende voorts, dat:
•
er geen wezenlijke veranderingen zijn in de landelijke, provinciale of gemeentelijke maatregelen
die de basis hebben gevormd voor de huidige verruiming van de terrasoppervlakte;
•
er op korte termijn geen zicht is op versoepeling van specifiek de voor de horeca geldende
maatregelen en beperkingen;
•
de wens om gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden die de tijdelijke vergunning
biedt groot is;
•
het naseizoen op de huidige gestelde einddatum van 1 oktober nog maar net begonnen is;
•
dat in andere delen van het land verschillende initiatieven genomen en gefaciliteerd worden voor
seizoensverlenging en creatieve wijzen om de horeca en haar bezoekers volgens RIVMmaatregelen een aanbod in (overdekte) buitenruimte aan te bieden
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1.
de huidige einddatum van de tijdelijke vergunning te schrappen en te koppelen aan de
tijdsduur van de corona maatregelen;
2.
dan wel een nieuwe tijdelijke vergunning te verstrekken;
3.
dit op een manier te doen die voor zowel de ondernemers als de ambtelijke organisatie
zo min mogelijk administratieve druk en kosten oplevert en duidelijkheid geeft over de
duur vanwege mogelijke investeringen door ondernemers.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend namens de VVD-fractie door Bruno van der Hoek.
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