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Beste heer Van der Wal en mevrouw Jeddaou, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over het creëren van extra ruimte en mogelijkheden voor kleine ondernemers, horeca en 
ZZP-ers in tijden van Corona. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1  
Bent u het met ons eens dat het goed is om te onderzoeken hoe we als gemeente kunnen 
bijdragen aan het zo goed invullen van een exit strategie en daarbij buiten bestaande kaders te 
denken? 
 
Antwoord 1 
Ja dat zijn we met u eens. 
 
Vraag 2 
Ziet u kansen om (openbare) ruimtes in dorpen en wijken in overleg met betrokken partijen en 
initiatiefnemers tijdelijk zo in te richten dat mensen veilig een drankje kunnen doen en de horeca in 
Stichtse Vecht weer lucht krijgt? 
 
Antwoord 2 
Wij hebben horecaondernemers met een terrasvergunning de mogelijkheid gegeven om een 
aanvraag in te dienen voor een tijdelijke verruiming van hun terras om zo invulling te kunnen 
geven aan de 1,5m afstand vereiste en weer wat omzet te kunnen genereren. Deze aanvragen 
zijn inmiddels door ons getoetst aan o.a. de verkeersveiligheid en waar het mogelijk was, hebben 
we hieraan onze medewerking verleend. 
 
Vraag 3 
Bent u bereid om samen met verschillende partners naar een ruimere (tijdelijke) invulling van de 
(openbare) ruimte in dorpen en wijken te kijken? 
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Antwoord 3 
Ja daartoe zijn we bereid. Zie het antwoord op vraag 2. Ook andere initiatiefnemers dan  
horecaondernemers kunnen een verzoek indienen voor het tijdelijk - op een andere wijze dan 
normaal - gebruikmaken van de openbare ruimte.  
Binnen de kaders van de coronamaatregelen van de Rijksoverheid en de noodverordening van de 
Veiligheidsregio Utrecht, zullen we deze initiatieven per geval bekijken en medewerking verlenen 
waar mogelijk. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * Douwe van der Wal & Sophia Jeddaou 

Achternaam * van der Wal

E-mailadres * dvdw01@gmail.com

Fractie * PvdA

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Creëren van extra ruimte en mogelijkheden voor kleine ondernemers, 
Horeca en ZZP ers in tijden van Corona.

Inleiding * Met de verruiming die door kabinet is voorgesteld per 1 juni a.s. krijgen 
horecabedrijven met een bestaand terras kansen op inkomsten. Gelet op 
de anderhalve meter richtlijn, betekent dit echter een flink lagere 
bezettingsgraad dan normaal. Dat is niet alleen een nadeel voor de 
horecaondernemers, maar ook voor al die mensen die graag weer een 
keer op het terras willen gaan zitten, maar dat niet tegelijk kunnen.

Vragen

Vraag 1 * Om (horeca)ondernemers kansen te bieden stelt de fractie van de PvdA 
Stichtse Vecht de volgende vragen aan het college:

1. Bent u het met ons eens dat het goed is om te onderzoeken hoe we als 
gemeente kunnen bijdragen aan het zo goed invullen van een exit 
strategie en daarbij buiten bestaande kaders te denken?
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Vraag 2 * Tegelijkertijd zijn er nog ‘vrije’ plekken in "onze 12 kernen" waar tijdelijk 
(pop-up) terrassen zouden kunnen komen of kunnen bestaande terrassen 
in oppervlakte tijdelijk worden uitgebreid. 

2. Ziet u kansen om (openbare) ruimtes in dorpen en wijken in overleg met 
betrokken partijen en initiatiefnemers tijdelijk zo in te richten dat mensen 
veilig een drankje kunnen doen en de horeca in Stichtse Vecht weer lucht 
krijgt?

Vraag 3 * Verder zijn er mogelijk ook andere tijdelijke invullingen van (openbare) 
ruimtes die lucht en ruimte kunnen bieden aan initiatieven van 
ondernemers om de exit-strategie verder vorm te geven. Laten we dus 
vooral kijken naar wat er wel kan om ondernemers in Stichtse Vecht te 
ondersteunen.

3. Bent u bereid om samen met verschillende partners naar een ruimere 
(tijdelijke) invulling van de (openbare) ruimte in dorpen en wijken te kijken?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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