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Nota van antwoord - Vragen VVD over terrassen
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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Antwoord op schriftelijke vragen "Terrassen in de openbare ruimte" van de VVD fractie:
1. Is het College met de VVD eens dat de gemeente in deze moeilijke tijd ondernemers zoveel
mogelijk moet ondersteunen om nog iets goed te kunnen maken van het jaar 2020?
Ja, we zijn het eens met de stelling dat we te maken hebben met moeilijke tijden waarin wij
onze ondernemers zoveel mogelijk tegemoet willen komen.
2. Hoe is het College van plan om dit vorm te geven nu de eerste maatregelen worden
afgeschaald en/of opgeheven?
In overleg en samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland hebben we meegewerkt aan
het opstellen van de regels voor het tijdelijk groter maken van de horecaterrassen op
gemeentegrond. Via een eenvoudige digitale aanvraag bij de gemeente kunnen
horecaondernemers aangeven welke ruimte ze tijdelijk willen gebruiken.
3. Hoe is het College in overleg met ondernemers over wat zij nodig hebben in deze tijden?
Er was al snel een noodloket voor ondernemers ingericht, waar ondernemers terecht kunnen
met corona gerelateerde vragen. Met name in de beginperiode zijn veel vragen van
ondernemers binnengekomen, over de uitvoering van de diverse regelingen, waaronder de
zogenaamde Tozo regeling. Ook bij door het rijk aangekondigde versoepelingen nam het
aantal contacten weer toe. Met ondernemers is met inachtneming van de noodverordening
gekozen voor maatwerk. Uiteraard hebben we zelf ook contact met ondernemers. Op eigen
initiatief en op initiatief van de ondernemers zelf. We willen in deze periode zichtbaar en
bereikbaar zijn.
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Kortom we ondersteunen onze ondernemers op verschillende manieren, waarbij we de
bestaande samenwerkingsverbanden met onze partners BCS, Steenwijk Vestingstad, KopTop
en KHN ook maximaal inzetten. We ondersteunen onze horecaondernemers (en andere
ondernemers) op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het voeren van bestuurlijk en
ambtelijk overleg met BCS en Vestingstad. Er is ook een werkgroep Ondernemers opgesteld in
verband met de coronacrisis. We hebben bovendien een Noodloket ingericht waar
ondernemers terecht kunnen met al hun vragen en opmerkingen. Daarnaast zijn onze
collegeleden zelf actief in het benaderen van ondernemers en andersom. Zoals bekend,
hebben we ook een spreekuur waar onze inwoners en ondernemers zich voor kunnen
aanmelden.
4. Is het College bereid naar mogelijkheden te kijken om terrasruimte te vergroten (in de
openbare ruimte) zodat aan de 1,5-meter regels voldaan kan worden?
Dit hebben we al gedaan. Zie hiervoor ons antwoord op vraag 2.
5. Is het College bereid flexibel om te gaan met de beschikbare ruimte (ja, mits principe), om
optimaal in te zetten op de terrasruimte? Uiteraard met inachtneming dat er genoeg ruimte
overblijft voor niet gebruikers?
Ja, daar waar mogelijk komen we horecaondernemers tegemoet. Over de aspecten van de
openbare orde en veiligheid overleggen we met de politie en brandweer. Publieke ruimte is
van ons allemaal en het is van belang dat het niet ten koste gaat van niet gebruikers van
terrassen.
Ook zijn er horecaondernemers die op hun eigen terrein tijdelijk hun terras willen uitbreiden.
We werken daar, waar mogelijk, aan mee.
6. Niet elke horecazaak zal direct naast zijn eigen perceel een openbare ruimte tot zijn
beschikking hebben. Wij zijn benieuwd naar mogelijkheden m.b.t. bijvoorbeeld tijdelijke
buitenbarren. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het grasveld op de hoek van de straat tijdelijk
te gebruiken voor uitbreiding van het terras?
Dit is een mogelijkheid als een zaak in de nabijheid van openbare ruimte aanwezig is die
daarvoor geschikt is. Een buitenbar (een biertap, bijvoorbeeld) is niet zonder meer mogelijk.
In ieder geval dient hierover vooroverleg met de gemeente gevoerd te worden.
7. Is het College met de VVD eens dat het in deze tijd ongepast is om voor de mogelijke
uitbreiding van terrasruimte vergunningskosten in rekening te brengen?
We geven publieke ruimte in gebruik zonder dat daarvoor leges of andere gebruikskosten in
rekening worden gebracht.
Vervolg
-

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen VVD - Terrassen in de openbare ruimte.pdf
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Schriftelijke vragen ‘Terrassen in de openbare ruimte’
Aan het college van burgemeester en wethouders
Sint Jansklooster, 18 mei 2020

Geacht college,
Tijdens de persconferentie van Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van woensdag
6 mei j.l. werden de plannen voor de afschaling van de maatregelen om verspreiding van het
Corona-virus tegen te gaan bekend gemaakt.
Voor de werkgelegenheid in onze gemeente is de horeca één van de belangrijke sectoren. Zij
zijn de afgelopen periode uitzonderlijk zwaar getroffen. Per 1 juni a.s. mogen cafés en
restaurants gelukkig hun terrassen weer openen, mits de gasten aan tafeltjes zitten, die op 1,5
meter van elkaar staan. Dit kan voor ondernemers problemen opleveren. Hun terrassen zijn
wellicht te klein om het aantal consumenten op 1,5 meter te herbergen. De capaciteit van de
binnenruimte wordt door dezelfde reden beperkt.
De VVD heeft daarom de volgende vragen:
1. Is het college het met de VVD eens dat de gemeente in deze moeilijke tijd
ondernemers zoveel mogelijk moet ondersteunen om nog iets goed te kunnen maken
van het jaar 2020?
2. Hoe is het college van plan om dit vorm te geven nu de eerste maatregelen worden
afgeschaald en/of opgeheven?
3. Hoe is het college in overleg met ondernemers over wat zij nodig hebben in deze
tijden?
4. Is het college bereid naar mogelijkheden te kijken om terrasruimte te vergroten (in de
openbare ruimte) zodat aan de 1,5-meter regels voldaan kan worden.
5. Is het college bereid flexibel om te gaan met de beschikbare ruimte(ja, mits principe),
om optimaal in te zetten op de terras ruimte? Uiteraard met inachtneming dat er
genoeg ruimte overblijft voor niet gebruikers.
6. Niet elke horecazaak zal direct naast zijn eigen perceel een openbare ruimte tot zijn
beschikking hebben. Wij zijn benieuwd naar mogelijkheden m.b.t. bijvoorbeeld
tijdelijke buitenbarren. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het grasveld op de hoek van
de straat tijdelijk te gebruiken voor uitbreiding van het terras.
7. Is het college het met de VVD eens dat het in deze tijd ongepast is om voor de
mogelijke uitbreiding van terrasruimte vergunningskosten in rekening te brengen?
Met vriendelijke groet,
Jeroen Ziel
VVD Steenwijkerland
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