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Inleiding 
Op 30 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de Precarioverordening zodanig aan te passen dat er geen 
precariobelasting voor terrassen werd geheven in het jaar 2021. In het raadsvoorstel voor het wijzigen van de 
Precarioverordening 2021 is opgenomen dat in het laatste kwartaal gesprekken met de horeca worden gevoerd met 
betrekking tot de verwachtingen rondom de coronamaatregelen in 2022. Daarbij is aangegeven dat u hierover wordt 
geïnformeerd (kenmerk Z/21/010852 / D/21/014549). 
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de maatregelen die het college heeft genomen naar aanleiding van de 
gesprekken die het hele jaar frequent met de horeca plaatsvinden en in het bijzonder in het laatste kwartaal van 2021. 
  
 
   
 
Kernboodschap 
De maatregelen  
Wanneer maatregelen door de Rijksoverheid worden afgekondigd, dan hebben deze vaak een geldigheidsduur van een 
aantal weken. In de jaren 2020 en 2021 is gebleken dat de maatregelen de bedrijfsvoering van de horeca in grote mate is 
belemmerd. Vanwege een sluiting, beperking van openingstijden, beperkingen op het aantal gasten en het moeten 
uitvoeren van controles is de reguliere bedrijfsvoering met de bijbehorende omzetten ook na twee jaar niet op het niveau 
als voor maart 2020. De verwachting is dat ondanks de aanstaande versoepelingen er toch nog beperkingen zijn voor de 
horeca. Om deze reden is het college van mening dat het ook in het jaar 2022 steeds gerechtvaardigd is om 
horecaondernemers te ondersteunen bij het ondernemen met beperkende coronamaatregelen en omzetverlies.  
 
Hieronder wordt weergegeven welke maatregelen het college neemt in 2022 ten aanzien van de horeca 
 
Coronatoegangsbewijzen  
Eind vorig jaar is een regeling vastgesteld voor een financiële vergoeding voor onkosten die gemaakt zijn door onder 
andere de horeca voor het controleren van coronatoegangsbewijzen. Deze regeling was gebaseerd op een regeling van 
de Rijksoverheid die betrekking had op de periode tot en met 31 december 2021. Inmiddels is bekend geworden dat er 



een nieuwe regeling is voor de periode van 1 januari tot 26 maart 2022. Ook voor deze periode zal een regeling worden 
vastgesteld om onder andere de horecaondernemers financieel te ondersteunen bij de controle van de 
coronatoegangsbewijzen in die periode. 
 
Precario terrassen  
Aan u wordt een voorstel voorgelegd om ook voor het jaar 2022 de Precarioverordening zodanig aan te passen dat er 
geen precario voor terrassen wordt geheven. De motivering van dit voorstel is gelijk aan het voorstel voor het jaar 2021. 
 
Terrasaanpassingen   
Ook in 2022 worden gedoogbeschikkingen verleend voor uitbreidingen en andere aanpassingen van terrassen. Dit om de 
ondernemer te ondersteunen bij het naleven van de coronamaatregelen, maar ook om de ondernemers de mogelijkheid 
te geven hun bedrijfsvoering financieel op peil te laten houden. Uiteraard worden alle aanvragen getoetst op veiligheid, de 
mate waarin er afstemming is met de omgeving en de ervaringen van de afgelopen twee jaar. Het uitgangspunt is dat 
aanvragen die gelijk zijn aan voorgaande jaren ook in 2022 worden toegestaan. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven 
dat het gaat om tijdelijke uitbreidingen en aanpassingen van terrassen voor het jaar 2022. In 2023 zijn er geen 
uitzonderingen op het terrassenbeleid meer mogelijk. Wanneer een ondernemer een tijdelijke uitbreiding permanent wil 
maken, dan kan daarvoor een reguliere vergunningaanvraag voor worden ingediend. Inmiddels hebben een aantal 
ondernemers al contact opgenomen om een permanente uitbreiding of wijziging na 2022 te bespreken. 
 
Actualisatie personeelsbestand  
Op grond van de Alcoholwet is het verplicht dat tijdens openingstijden altijd een persoon, een leidinggevende, aanwezig 
is. Deze persoon staat op de vergunning vermeld. Door een groot verloop onder het personeel van de horeca zijn de 
gegevens van personeelsleden op de vergunningen in een aantal gevallen niet meer actueel. Voor het wijzigen van de 
vergunning zijn leges verschuldigd.  Op verzoek van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is daarom 
besloten dat personeelswijzigingen dit jaar kosteloos kunnen worden doorgegeven. In 2023 zal dan een volledige 
actualisatie van de vergunning volgen. 
 
   
 
Financiën 
Niet van toepassing 
 
   
 
Vervolg 
Niet van toepassing, want het betreft het jaar 2022. 
 
   
 
Bijlagen 
 


