
 1 

 

 

Beantwoording raadsvraag 
 

 
Onderwerp Knelpunten coronamaatregelen 
 
Datum 

 
18 mei 2020 

 
Nummer 

 
RV-2014 

  
Steller vraag Tom Oomen en Leo 

Cuijpers  
Fractie VVD en CDA 

 
Portefeuillehouder 

 
Hilko Mak 

 
Steller 

  
Toon van Otterdijk 

  
Datum afdoening 19 mei 2020 
 

 
Vraag en antwoord 

 
De landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben veel impact op de 
bedrijfsvoering van Deurnese ondernemingen en organisaties. Over de gevolgen hiervan, 
en hoe deze door de gemeente worden beperkt, hebben wij enkele vragen. De eerste set 
vragen gaat over ondernemers in het algemeen; de tweede set specifiek over de horeca. 
 
1. Is er binnen de gemeente één aanspreekpunt of team dat zich bezighoudt 

met de specifieke problemen die veroorzaakt worden door de corona-

maatregelen? 
Sinds het begin van de coronacrisis is er een team van medewerkers actief dat zich 
bezighoudt met het verstrekken van informatie en beantwoorden van vragen van 
inwoners, ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen. 
 

2. Zo ja, hanteren zij een proactieve of passieve werkwijze en waar blijkt dit 
uit? Zo nee, hoe worden nu alle vragen van ondernemers naar aanleiding van 
de coronacrisis opgepakt? 
We communiceren actief over de coronamaatregelen. Dat gebeurt dagelijks, ook in de 
weekenden. Op het moment dat er landelijk nieuwe maatregelen worden afgekondigd, 
passen we de website en andere informatiebronnen aan. Verder hebben we de 
afgelopen weken meer dan 1.000 e-mails en enkele honderden telefonische vragen 
over corona afgehandeld. Daarnaast vinden er dagelijks contacten plaats met 
onderwijs, culturele instellingen, sportverenigingen, ondernemers, enzovoorts. 

 
3. Hoe wordt ervoor gezorgd dat knelpunten en goede ideeën die ondernemers 

en inwoners aandragen omtrent de anderhalvemetersamenleving omgezet 
worden in concrete acties en beleid? 
Knelpunten en ideeën die ondernemers en inwoners aandragen, worden zo veel 
mogelijk verwerkt in concrete acties. Waar nodig vindt afstemming plaats met de 
veiligheidsregio in verband met de geldende regionale noodverordening. De contacten 
met inwoners, ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen lopen goed. In 
goed overleg komen we samen tot oplossingen of stemmen we met elkaar af dat 
bepaalde zaken op dit moment niet mogelijk of wenselijk zijn, in verband met social 
distancing en het vermijden van drukte. 
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4. Kunnen aangedragen versoepelingen van de regels doorgaans ingewilligd 
worden? In de gevallen dat het niet mogelijk is, waarom niet? 
De landelijke maatregelen zijn leidend. Verder geldt er een regionale noodverordening 
binnen de veiligheidsregio, waarin de landelijke maatregelen zijn vertaald. Aan de 
hand daarvan wordt bepaald wat wel en niet mogelijk is. 

 
 
Om alle gasten op een terras 1,5 meter van elkaar te spreiden is meer ruimte nodig dan 
normaal. 
 
5. Wat is ervoor nodig om toe te staan dat de horecaondernemers in Deurne en 

kerkdorpen grotere terrassen dan normaal gesproken kunnen gebruiken? 

Eerst dient het kabinet aan te geven of de terrassen daadwerkelijk per 1 juni open 
mogen. Dinsdagavond 19 mei wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Verder 
gelden er andere criteria, zoals de bereikbaarheid voor hulpdiensten, de doorgang 
voor voetgangers, fietsers en minder validen, toegang tot naastgelegen panden en 
voor Deurne-Centrum ook de aanwezigheid van de weekmarkt. Ook moet uitbreiding 
van de oppervlakte van het terras mogelijk zijn qua beschikbare ruimte.  
 

6. Met ingang van juni ziet het er naar uit dat de horeca de terrassen weer 
mogen openen. Zijn er al toezeggingen gedaan voor verruimingen van de 
regels, zoals grotere terrassen, aan de horeca? Zo nee, is het college bereid 
om medewerking te verlenen aan aanvragen die nu wellicht naar aanleiding 
van de openstelling gaan komen? 
Er zijn nog geen toezeggingen gedaan en dat kan ook niet, omdat nog niet duidelijk is 
of de terrassen daadwerkelijk per 1 juni open mogen. Wel hebben we, vooruitlopend 
daarop, gesprekken opgestart met de horecaondernemers en Koninklijke Horeca 
Nederland om te bekijken hoe we zaken kunnen organiseren als de terrassen per 1 
juni open mogen. 


