
gemeente Roermond 

uw nummer 

uw datum 

ons nummer 
onze datum 
verzonden 

inlichtingen bij 
cluster 
doorkiesnr. 

bijlage(n) 
betreffende 

24 augustus 2022 

12170-9202 
20 september 2022 

2 3 SEP. 2022 

AAN 
de raadsleden 
Dhr. J. Tobben, Dhr. N. Geraedts en Mevr. 
A. Sanders-Meuter 

G. Rooyakkers 
Ontwikkeling Opgaven 
0475 - 359 242 

Artikel 43-vragen inzake tegemoetkomingen horecaondernemers 

Geachte heer Tobben, Geraedts en mevrouw Sanders-Meuter, 

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot 
tegemoetkomingen horecaondernemers delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende 
mede. 

De afgelopen tweeënhalfjaar 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. 

Vraag 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? 
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Antwoord. 

Vraag 2. 

Antwoord. 

Vraag 3. 

Antwoord. 

Vraag 4. 

Antwoord. 

De door u beschreven tegemoetkoming(en), geboden aan horecaondernemers in 
onze gemeente, zijn tot stand gekomen in een periode van uitzonderlijke crisis. De 
coronamaatregelen hadden daarbij een ongekende impact op de gehele 
maatschappij. 

Het college heeft 0p 22 maart 2022 ingestemd met de verlenging van de 
beleidsregel 'Tijdelijk gedogen uitbreiding terrassen in Coronatijd' , alsmede het 
besluit 'Tijdelijke terras overkappingen horeca' tot 1 oktober 2022. Voorts is op die 
datum ingestemd met het niet opleggen van de aanslagen voor de voor de 
precariobelasting terrassen voor de periode 1 januari tot en 1 oktober 2022. Er 
wordt momenteel een voorstel aan het college voorbereid om de datum 1 oktober 
2022 te verlengen naar 31 oktober 2022 (einde herfstvakantie). 

Echter, nu de coronapandemie geen nieuwe beperkende maatregelen meer oplegt 
voor bezoekers aan de horeca, vervalt daarmee ook de uitzonderlijke situatie en in 
het verlengde daarvan de legitimatie voor de geboden uitzonderingen. Daarmee 
keren we weer terug naar de oorspronkelijke situatie. 

Mochten in de tussenliggende periode onverhoopt toch weer nieuwe ontwikkelingen 
ontstaan aangaande de coronapandemie, dan zal het college de actuele situatie 
beoordelen en desgewenst zal wederom bezien worden of (en welke) maatregelen 
het college gepast vindt om de horecaondernemers tegemoet te komen. 

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? 

n.v.t. zie antwoord op vraag 1. Indien ondernemers structureel grotere terrassen 
wensen, kunnen zij hiervoor een vergunning aanvragen en deze wordt vervolgens 
getoetst aan het geldende terrassenbeleid. 

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? 

n.v.t. zie antwoord op vraag 1 en 2. 

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? 

n.v.t. zie antwoord op vraag 1 en 2. 
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Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
de rcr,etaris, 

h. / 

° «adoler ai 

de burgemeester, 




