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Motie: Geef horeca de ruimte in de 1,5 meter-samenleving 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 12 mei 2020, gehoord de 
beraadslagingen in de commissie bedrijvigheid d.d. 16 april 2020. 
 
Overwegende dat: 

 De voorliggende horeca visie ‘Samen werken aan gastvrij ontmoeten’, zorgt voor een richting 
en een toekomstperspectief voor de komende jaren voor horeca ’s-Hertogenbosch breed; 

 Dat horeca en ’s-Hertogenbosch - die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn - hard worden 
getroffen door de coronacrisis met alle gevolgen van dien voor stad, ondernemers, 
werknemers en inwoners; 

 Het behouden van sterke horeca van groot belang is voor onze gemeente, in sociale, 
culturele, financiële en in economische zin; 

 De sector zich op moet gaan maken voor een periode van de 1,5 meter economie; 

 Koninklijke Horeca Nederland aangeeft dat ondernemers zeer grote moeite hebben om het 
café, restaurant en/of hotel te exploiteren binnen de kaders van zowel 1,5m afstand en de 
huidige beschikbare vierkante meters; 

 Het zaak is om te anticiperen zodat zoveel mogelijk ondernemers overeind blijven, zoveel 
mogelijk werknemers hun baan behouden en we een aantrekkelijke gemeente blijven voor 
alle inwoners én bezoekers van buiten; 

 Het gezien de diversiteit in de horeca, locaties en mogelijke kansen nodig is om maatwerk 

toe te passen; 

 De openbare ruimte een veelheid van functies faciliteert waarvan horeca er één is, en de 
gemeente de taak heeft om in het bieden van ruimte aan één functie - zoals de horeca - ook 
oog heeft en houdt voor andere functies in en rondom de openbare ruimte; 
 
 

Spreekt uit dat: 

 Deze buitengewone omstandigheden op korte termijn om buitengewoon meedenkend 

vermogen vanuit de gemeente vragen. De bestaande afspraken en kaders van de Horeca-

visie sluiten hier onvoldoende op aan; 

 Het wenselijk is om de horeca waar mogelijk meer vrijheid te bieden om gasten te kunnen 
ontvangen, een boterham te kunnen verdienen én werkgelegenheid op peil te kunnen 
houden; 

 Hierbij kan gedacht worden aan een breed scala van pragmatische verruimingsmogelijkheden 
zoals bijvoorbeeld het tijdelijk verruimen van openingstijden, het proportioneel verruimen 
en langer open mogen houden van terrassen, het plaatsen van zitjes/statafels voor de deur 
daar waar dit nu nog niet mag, tijdelijke standplaatsvergunningen voor stad en buitengebied,  
etc; 

 Het toezien op openbare veiligheid van onverminderd belang blijft; 

 Het hierbij over tijdelijke verruimingsmogelijkheden gaat, waarna de situatie naar de 
oorspronkelijke situatie terug gaat;  
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 Het tijdelijke karakter van de verruiming te koppelen aan een evaluatiemoment op 1 
oktober, met daarna de mogelijkheid op verlenging, afhankelijk van de situatie en richtlijnen 
op dat moment; 

 
Verzoekt het College om: 

 In gesprek met de horecasector te komen tot creatieve oplossingen om lokaal perspectief te 
bieden aan ondernemers, werknemers en gasten van de horeca in de hele gemeente; 

 Direct te beginnen met het opstarten van deze gesprekken over oplossingen, zodat 
horecaondernemers een vliegende start kunnen maken zodra zij weer enigszins open mogen 
gaan; 
 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Jolanda van Gool -  Partij van de Arbeid 
Eva Eigenhuijsen - VVD  
Guido Smeets - Rosmalens Belang 
Cecile Visscher - SP 
Adriana Hernández - 50Plus 

Sjef van Creij - gewoon ge-DREVEN  

Inge Visschedijk - D66 

Wil Hoeben - De Bossche Groenen 

Paul Wiggers - Lokaal Gestemd  

Paul van der Krabben - Bosch Belang 

Rinie Mees - Leefbaar ’s-Hertogenbosch 
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