Artikel 42-vragen: Warm in de winterhoreca
De Woerdense VVD voelt zich betrokken bij de Woerdense ondernemers en medewerkers die door de
gevolgen van de coronacrisis worden getroffen. Hoewel veel maatregelen zijn versoepeld, is en blijft
het voor veel ondernemers een lastige tijd. In antwoord op eerdere vragen van de Woerdense VVD
(26 mei, 20R.00550) over steun aan Woerdense ondernemers werd aangegeven dat het college in
overleg is met de ondernemers(verenigingen). Voor de horeca specifiek is er een handelwijze
opgesteld om verzoeken om meer ruimte voor de exploitatie van terrassen te kunnen beoordelen.
Allemaal maatregelen die nodig zijn om aan de ‘anderhalvemetersamenleving’ te voldoen.
De Woerdense VVD heeft veel waardering voor de meedenkende en open houding van het college
naar de ondernemers. Tegelijkertijd constateren wij dat aanpassingen voor de horeca in
zomermaanden gemakkelijk te realiseren zijn. Het college zegt ook dat “gelet op de diversiteit van
plannen en de wens om ruimte te geven aan creatief ondernemerschap ervoor [is] gekozen om geen
harde eisen te stellen aan wat er mogelijk is”. Koninklijke Horeca Nederland moedigt gemeenten aan
om de tijdelijke terrasregels te verlengen, zodat ondernemers gasten ook buiten op het terras kwijt
blijven kunnen nu de capaciteit binnen beperkt is door de anderhalvemeterregels. De Woerdense VVD
heeft hierbij de volgende vragen:
1. Hoeveel aanvragen voor uitbreiding van terrassen zijn sinds het begin van de coronacrisis
behandeld? Hoeveel van deze aanvragen zijn gehonoreerd?
2. Is in het geval van een voorgenomen afwijzing van aanvragen samen met ondernemers
bekeken hoe uitbreiding wel mogelijk zou zijn? Welke instructies zijn in dit kader aan team
VTH verstrekt om de realisatie van creatieve plannen te bevorderen?
3. Op welke wijze verricht het college zijn belangenafweging bij deze besluiten, met name waar
het gaat om de belangen van ondernemers en de belangen van (omwonende) inwoners?
4. In hoeverre is het college zich ervan bewust dat het terras tijdens deze coronacrisis een grote
inkomstenbron is voor de horecaondernemers, aangezien zij buiten meer ruimte hebben om
klanten te ontvangen dan binnen?
5. In de beantwoording van 26 mei jl. geeft het college aan: “De uitbreiding geldt tot 1 september
2020”. Is deze termijn inmiddels verlengd en zo ja, tot wanneer? Zo nee, is het college
voornemens (alsnog) tot verlenging over te gaan?
6. Voor de periode tot 1 september heeft het college besloten om geen aanslagen
precariobelasting terrassen op te leggen. In hoeverre en tot wanneer blijft deze maatregel
gehandhaafd?
In de zomer is het gemakkelijk(er) om een terras uit te breiden, maar ook in de komende koudere
maanden zal er behoefte zijn aan uitbreiding. Een terras zal dan verwarmd en beschermd moeten
worden tegen de wind. Windschermen mogen officieel niet hoger dan 1,5 meter zijn. Desondanks zijn
voor winterterrassen windschermen tot aan de parasols/overkapping wenselijk om de kou weg te
houden.
7. Hoe kijkt het college tegen het (tijdelijk) toestaan van hogere terrasschermen?
8. Hoe kijkt het college naar het (tijdelijk) toestaan van een demontabele uitbouw?
9. Hoe kijkt het college naar terrasverwarming an sich?
Met het oog op de komende wintermaanden is het belangrijk duidelijk te zijn over hoe deze
ondernemers geholpen kunnen worden. Daarom als laatste vraag:
10. Op welke wijze onderhoudt het college momenteel contact met ondernemers over (het
faciliteren van) de uitvoering van coronamaatregelen? Hoe worden horecaondernemers
geïnformeerd over een eventuele (verlenging van) versoepeling van regels?
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