
                                                                                                                                                  

College B&W en gemeenteraadsfracties

Betreft: hulp bij financiële steunmaatregelen 2e lockdown horeca

Geacht College en gemeenteraadsfracties,

Naar aanleiding van de lockdown van de horeca woensdag 15 oktober jl.  willen we graag met u onze 
toenemende zorgen omtrent de sluiting van onze branche delen.
Hierbij hopen we u inzicht te geven in de groeiende problemen waar we tegen aan lopen.
Tijdens de persconferentie werd een bang vermoeden bewaarheid, wederom dicht voor onze gasten! 
Hopelijk blijft het bij een maand en zorgt deze sluiting voor bewustwording bij de bevolking om zich 
aan de maatregelen te houden. De berichten van de afgelopen tijd doen ons echter vrezen dat deze 
lockdown nog wel eens tot in december kan gaan duren.

De sluiting heeft voor onze sector zware bedrijfseconomische gevolgen. Ervan uitgaande dat we 
medio 2021  een passende oplossing hebben voor de Covid-19-pandemie, spreken we van een 
incidentele situatie. Weliswaar een lange, heftige, omstandigheid, maar wel een die eindig is.
We hopen natuurlijk dat onze branche deze periode kan doorstaan. Natuurlijk voor de ondernemers 
zelf, maar ook voor onze medewerkers en gezinnen.

Bovendien is de aantrekkelijkheid van de binnenstad hiermee gemoeid. Wanneer er, voor het einde 
van de Coronacrisis, een kaalslag plaatsvindt in de horeca, dan bouwt zich dat niet snel meer op. 
Immers, de ondernemers die willen en kunnen ondernemen in deze mooie sector zijn kapot, zitten in 
de WSNP of komen niet meer in aanmerking voor financiering. De weg hiernaartoe is echter ook 
bezaaid met risico’s van ondermijning. Onze zorg ligt dan ook bij de veiligheid van onze 
branchegenoten én de leefbaarheid van onze stad vanaf 2021.   

Een afdoende pakket aan financiële steunmaatregelen kan dit gitzwarte scenario keren!
Hiervoor wenden we ons tot u. 
Natuurlijk zijn we bekend met de beperkte slagkracht dat onze gemeente heeft wat betreft de inzet 
van financiële middelen. We zijn ons ook terdege bewust van uw welwillendheid om onze sector hulp 
te bieden, u vraagt ons regelmatig wat u voor ons kunt doen. Welnu, bij deze willen wij u dit 
voorleggen;



                                                                                                                                                  

Momenteel zijn we bezig om op nationaal niveau aandacht te vragen voor de noodzaak van een 
afdoende derde pakket aan steunmaatregelen.
Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. 

We willen u vragen om, bijvoorbeeld binnen uw partijlijn of beroepsvereniging, de wenselijkheid van 
deze steunmaatregelen op landelijk niveau te benadrukken. 
Wellicht geeft het bijgevoegde document Wat heeft de horeca nodig? u concrete en aansprekende 
punten hiertoe.
Mocht u nadere toelichting willen van ons, als vertegenwoordigers van de Flevolandse horeca, dan 
gaan we daar graag op in.

Wanneer u zich voor onze sector in wil zetten zijn wij u nu al bijzonder dankbaar.

Met gastvrije groet,
Namens bestuur KHN Flevoland, 

Dennis Gossens, afdeling Noordelijk Flevoland


