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Op 24 februari 2021 hebben uw fracties schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel
42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende horeca en detailhandel. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Vraag 1 en 2:
Is het college bereid om met de centrumondernemers en KNH te overleggen over mogelijkheden om de horeca te helpen hun vak uit te oefenen? Is het college bereid het
idee van de (picknick)tafels op korte termijn te onderzoeken?
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Antwoord 1 en 2:
De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als
mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale,
maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink
op. Niet alleen het kabinet geeft dit aan, ook wij onderschrijven dit.
Als gemeente staan we in nauw contact met onze (horeca) ondernemers, ook naar
aanleiding van de laatste persconferentie van 23 februari zijn diverse overleggen (digitaal) gehouden. Uit deze overleggen blijkt, dat initiatieven (picknicktafels) zoals genoemd, niet door de horeca ondersteund worden. Zij zijn hier geen voorstander van.
Alleen in Kootwijk is dit een aantal maanden geleden gerealiseerd, uiteraard in goed
overleg met de plaatselijke horeca. Bij dit soort initiatieven houden we als gemeente
nadrukkelijk rekening met het feit dat de zogenaamde Britse variant van het virus ervoor zorgt dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Blijf zoveel mogelijk thuis, de oproep van het kabinet, ondersteunen wij hierbij uiteraard ook en nemen wij mee in de contacten met onze ondernemers.
Onze coronadesk staat klaar om lokale ondernemers ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden. Wij helpen (horeca) ondernemers hun vak uit te oefenen door afhaalmaaltijden te stimuleren, onder andere met ‘bordjebesteld’. Daarnaast is de Barneveldcard met onze ondersteuning maar bovenal met deelname van steeds meer ondernemers een succes.

Vraag 3 en 4:
Is de burgemeester bereid om ook in het overleg van de Veiligheidsregio aan te dringen op gesprekken met detailhandel en horeca om in overleg met betreffende ondernemers en/of hun vertegenwoordigers, op zoek te gaan naar mogelijkheden ‘wat wel kan’
om ondernemers hun zaak (ruimer) te kunnen laten openen? Is de burgemeester bereid om de zorgen voor de detailhandel, horeca en culturele instellingen door te geleiden naar de Veiligheidsregio en vervolgens het Veiligheidsberaad?

Antwoord 3 en 4:
Wij zijn bereid de zorgen van onze (horeca)ondernemers en de culturele instellingen
mee te nemen naar de Veiligheidsregio.
We hopen met u, dat er snel verruimingen mogelijk zijn in de genoemde sectoren. In
die gevallen staan we als gemeente klaar om hen hierin waar mogelijk te helpen en te
ondersteunen.
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