
 

 

Motie bredere samenwerking met Horeca 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 september 2019,  
 
Constaterende dat:  

● In de beeldsessie van 12 september j.l. door alle aanwezige fracties positief is 
gereageerd op het voorliggende horecabeleidskader.  

● In het betreffende raadsvoorstel wordt geconstateerd dat “Horeca een belangrijke -
economische, ruimtelijke en sociale- functie in de Woerdense samenleving vervult”.  

● In de kaders alleen wordt ingegaan op de economische en ruimtelijke functies, 
waarbij de sociale aspecten achterwege blijven en punten m.b.t. de veiligheid 
onderbelicht zijn.  

 
Overwegende dat:  

● De horeca in de breedste zin van het woord een sociale functie vervult.  
● Er reeds sociale en culturele initiatieven worden ondernomen door de horeca. 
● In het horeca-overleg veel aandacht is voor veiligheid. 
● Er veel aanpalende beleidsterreinen zijn die voor het bereiken van doelstellingen 

mede afhankelijk zijn van de bereidheid van de horeca.  
● De integraliteit tussen deze beleidsterreinen belangrijk is om het sociale en culturele 

leven in Woerden te behouden en waar mogelijk te versterken.  
● Het vertrouwen in zowel de horeca als het college groot genoeg is om de aanpalende 

functies niet te expliciteren in het horecabeleidskader. 
● Deze functies wel in de uitvoering van het beleid - de plannen en overleggen - terug 

dienen te komen.   
 
Verzoekt het college:  

● In de uitvoeringsplannen en –overleggen volgend op dit horecabeleidskader mee te 
nemen op welke manier horeca en gemeente de samenwerking aangaan op de 
beleidsterreinen:  

o Gezondheid en preventie (waaronder verslavingen) 
o Veiligheid 
o Jeugd 
o Iedereen doet mee (waaronder fysieke toegankelijkheid) 
o Maatschappelijke agenda (waar relevant) 
o Cultuur 
o Duurzaamheid (waaronder tegengaan voedselverspilling) 

● Hierbij eventueel periodieke prioriteiten te stellen 
● Bij reguliere rapportagemomenten aan de raad, ook over deze aspecten van de 

samenwerking met de horeca te rapporteren.  
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Marieke van Noort, Progressief Woerden 
Florian Bos, de Woerdense VVD 
Birgitte van Hoesel, D66 Woerden 
Reem Bakker, Fractie Bakker 


