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Geachte Minister- President, 

 

Allereerst willen wij onze waardering overbrengen voor uw inzet in het afgelopen jaar. Het nemen 

van onvoorstelbaar moeilijke beslissingen, het omgaan met vele meningen en bedenkingen en dit 

met alle ogen op u gericht. We hebben ook veel waardering voor het stevige maatregelenpakket dat 

het kabinet in de afgelopen periode heeft neergezet om de economie en werkgelegenheid zoveel 

mogelijk te beschermen. Ook de onlangs aangekondigde extra steun voor de horeca- en 

cultuursector wordt over het algemeen  positief ontvangen. Op lokaal niveau hebben gemeenten ook 

veel gedaan om de horeca een (al dan niet financieel) hart onder de riem te steken. Als wethouders 

Economie voeren we vele gesprekken met (horeca)ondernemers. Al snel zijn we gestart met allerlei 

initiatieven om hen te steunen, zoals het ontwikkelen van ‘Koop Lokaal’-campagnes, het starten van 

een #bestelchallenge, het kwijtschelden van leges- en precariokosten en het mogelijk maken van 

uitbreiding van (winter)terrassen. 

We maken ons zorgen, net als onze collega gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

(MRDH), en de wethouders economie van Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee. Veel 

ondernemers kunnen met de tijdelijke steun  en het interen op hun reserves  het hoofd net boven 

water houden. Maar veel ondernemers zullen, wanneer de zaak weer opengaat, geconfronteerd 

worden met forse betalingsachterstanden. Het gaat hier met name om uitgestelde huur en leningen 

die zij alsnog moeten betalen. Hiermee dreigen vele ondernemers alsnog het niet te gaan redden.  

Wij zijn blij met de extra steun, maar we zijn er nog niet van overtuigd dat er afdoende maatregelen 

zijn genomen om het risico van een kaalslag in de horeca en de bredere impact op bijvoorbeeld de 

binnensteden te voorkomen. Veel horecaondernemers geven aan dat de extra maatregelen niet 

toereikend zijn, dat de regels ingewikkeld zijn en er weinig toekomstperspectief is voor de horeca. 

 



Wij vragen net als andere collega's om voor de horeca een nader en praktisch pakket zo spoedig 

mogelijk op te stellen zodat horecaondernemers het hoofd boven water kunnen houden en 

faillissementen kunnen worden voorkomen.  

Daarnaast roepen wij u op perspectief te bieden voor het kunnen (her-)openen van cafés en of 

restaurants. Vele ondernemers hebben geïnvesteerd en het voorbeeld gegeven voor een goede 

ontvangst van hun klanten. Maak voor deze ondernemers duidelijk onder welke voorwaarden 

geopend kan worden. En maak duidelijk als het niet kan en biedt tegelijkertijd de noodzakelijke 

ruimhartige compensatie of time-out-arrangement.  

Hetgeen ook van wezenlijk belang is voor de leefbaarheid en levendigheid. Het functioneren van 

zowel kernen, dorpen als (binnen)steden komt zwaar onder druk te staan als een groot gedeelte van 

de horeca (en wellicht retail) zal wegvallen door faillissement. De horeca draagt voor een heel 

belangrijk deel bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Het risico dat de 

horeca volledig uit het straatbeeld van (kleine) dorpen verdwijnt is aanwezig. Grotere 

horecagebieden in steden gaan er wellicht totaal anders uitzien. Dit heeft veel impact op de sociale 

structuur in onze samenleving. Maar ook op de aantrekkingskracht van de dorpen en steden op 

(potentiële) inwoners, bezoekers en toeristen. En daarmee dus ook weer op een bredere sector: ook 

winkeliers en de toeristische sector ondervinden hier de gevolgen van.  

Wij vragen u daarom om óók aandacht voor deze langetermijneffecten te hebben. Uiteraard blijven 

wij in overleg met de lokale horecaondernemers om ook lokaal zorg te dragen voor de 

randvoorwaarden om perspectief te kunnen bieden.  In het derde noodpakket is 100 miljoen euro 

gereserveerd voor de herstructurering van leegstand van bedrijventerreinen en winkelgebieden. We 

hebben hier concrete actieplannen voor en willen hier graag samen met het Rijk werk van maken. 

Wij denken echter dat er op termijn meer nodig is dan dit noodpakket.  

 

In afwachting van uw beleid en maatregelen, 

 

Namens de wethouders Economische zaken in de Drechtsteden en Gorinchem 

 

Hoogachtend, 

 


