
      

Motie: meer ruimte voor ondernemers en horeca-exploitanten 

De Gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 11 en 12 november 2020.

Overwegende dat:

 Nederland sinds het voorjaar in een grote gezondheidscrisis verkeert door het uitbreken van het 
COVID 19-virus;

 door de Corona-maatregelen die nodig zijn, ook de economische gevolgen voelbaar zijn;

 veel ondernemers in Sittard-Geleen door deze crisis hun omzetten drastisch hebben zien dalen en 
het einde nog niet in zicht is;

 de decembermaand voor ondernemers een belangrijke maand is en de normaliter hoge omzetten 
nu des temeer hard nodig zijn om de toekomst veilig te kunnen stellen;

 winkeliers en horeca-exploitanten een beperkt aantal klanten mogen toelaten volgens de Corona-
maatregelen;

 hierdoor de kans groot is dat inwoners hun inkopen elders gaan doen om drukte te vermijden;

 zowel de lokale winkeliers als horeca-exploitanten gebaat zijn bij meer ruimte, zodat inwoners op 
een veilige manier terecht kunnen;

 een verruiming van de ruimte voor terrassen ook de horecaondernemers in staat stelt om hun 
omzetverlies te beperken, zodra de coronamaatregelen dit toestaan;

Verzoekt het college:

1. om op korte termijn, in samenwerking met ondernemers of de vertegenwoordigers van de lokale 
ondernemers en horeca-exploitanten, te onderzoeken of het verruimen in regelgeving en  of 
vrijstelling de ondernemers kan helpen hun omzet te vergroten; gedacht kan worden aan het 
tijdelijk toestaan van kraampjes en/of winterterrassen voor of nabij hun zaak/vrijstelling 
precariobelasting);

2. andere mogelijkheden te onderzoeken en/of aan te bieden om de lokale ondernemers maximaal te 
faciliteren en zoeken naar oplossingen zolang de coronamaatregelen voor winkels en horeca van 
kracht zijn, waarbij ook gekeken wordt naar best practices.

 En gaat over tot de orde van de dag:

Sittard-Geleen 12 november 2020,
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