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het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond
DOOR TUSSENKOMST VAN
de griffier
Swalmen, 24 augustus 2022
Betreft: artikel 43 vragen tegemoetkomingen horecaondernemers
Geacht college,
De afgelopen tweeënhalf jaar zijn horecaondernemers in onze gemeente hard geraakt
door diverse (zeer) beperkende maatregelen voor hun reguliere bedrijfsvoering als
gevolg van de corona-pandemie. Gelukkig kunnen horeca ondernemers sinds het
voorjaar weer doen waar ze goed in zijn: ondernemen en hierdoor onze inwoners en
vele bezoekers op een gastvrije wijze ontvangen. Echter veel horecaondernemers zijn
in corona tijd financieel (zeer) hard getroffen en hebben flink moeten interen op hun
spaarsaldo of leningen moeten afsluiten.
Binnen de gemeente Roermond zijn horecaondernemers in de corona tijd dan ook
onder andere tegemoet gekomen op het gebied van:
 (tijdelijke) uitbreiding van terrassen;
 door geen leges te heffen voor tijdelijke vergunningen en/of voor de tijdelijke
overdekkingen en/of tijdelijke uitbreiding van vloeroppervlakte;
 het kwijtschelden van precariobelasting tot 30 september 2022.
Naar aanleiding van bovenstaande heeft Demokraten Swalmen de volgende vragen aan
uw college.
1. Is uw college het met Demokraten Swalmen eens dat op economisch gebied het een
van de prioriteiten moet zijn om de horeca in onze wijken, kernen en binnenstad de
komende tijd ruimhartig tegemoet te blijven treden?
2. Zo ja, is uw college het met ons eens dat waar mogelijk uitbreiding van terrassen
gefaciliteerd moet blijven de komende periode en wellicht op daartoe geschikte
locaties ook een permanent karakter kan krijgen?
3. Zo ja, is uw college het met Demokraten Swalmen eens dat er dan ook gekeken
moet worden (indien nieuwe vergunningen van toepassing zijn) deze leges vrij moeten
worden afgegeven?
4. Zo ja, is het college van B&W het met ons eens dat het kwijtschelden van
precariobelasting voor een langere periode dan tot 30 september 2022 redelijk is
gezien de broze (financiële) situatie waarin veel horeca ondernemers zich bevinden?
Wij zien uw beantwoording met veel interesse tegemoet,
Namens de fractie van Demokraten Swalmen,
Jos Tobben, Niek Geraedts en Angela Sanders-Meuter
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