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Horeca in spagaat

Beste mevrouw Van Esch,
Uw vragen van 12 juni 2020 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Vraag
De horeca heeft er sinds de heropening van de zaken een nieuwe zorg bijgekregen. Zeker als
klanten alcohol hebben gedronken, nemen ze het met de coronaregels soms niet al te nauw, zo
stelt Hart op basis van berichten in de media. De verantwoordelijkheid voor overtredingen ligt
formeel bij de ondernemers. Ze lopen kans op boetes tot maximaal € 4.000,-.
In de drukke horecastraat Stratumseind in Eindhoven kozen veel uitbaters al eieren voor hun geld
en sloten hun cafés. Mogelijk dat op korte termijn alle zaken daar sluiten. Liever geen inkomsten,
dan een boete die ze sowieso niet kunnen betalen. In Schijndel deed een ondernemer op
Facebook een dringend beroep op het gezonde verstand van klanten. En dat ze maar beter thuis
kunnen blijven, als ze daar geen zin in hebben.
De horecawereld, toch al extreem zwaar getroffen door de coronacrisis, zit in een spagaat.
Hart heeft de volgende vragen:
1. Hoe zijn tot op heden de Meierijstadse ervaringen met het naleven van de regels binnen de
horeca?
2. Hoe tolerant dan wel streng handhaaft u?
3. Zijn er al boetes uitgedeeld? Zo ja, hoeveel en voor welke bedragen?
4. Heeft u overleg met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Meierijstad en/of individuele
horecaondernemers? Zo ja, tot welke conclusies leidt dat?

Antwoord
1. Hoe zijn tot op heden de Meierijstadse ervaringen met het naleven van de regels binnen de
horeca?
We horen van koninklijke Horeca Nederland en de voorzitter van de afdeling Meierijstad, dat de
meeste regels goed worden nageleefd maar dat het lastig blijkt gasten te sturen. Alhoewel de
ondernemers hun gasten er steeds op blijven wijzen, is de afstandsregel moeilijk vol te houden. In
het begin van de middag/avond houdt men zich goed aan de 1,5 meter afstand maar na verloop
van tijd gebeurt het toch dat tafels naar elkaar toegeschoven worden. De communicatie van
horecaondernemers richting de gasten is van groot belang en Koninklijke Horeca Nederland
ondersteunt hierbij. Er zijn enkele meldingen van activiteiten binnen de horeca die niet passen
binnen de regelgeving. Dit bespreken wij met Koninklijke Horeca Nederland en de voorzitter van
de afdeling Meierijstad.
2. Hoe tolerant dan wel streng handhaaft u?
We hebben aangegeven niet actief op zoek te gaan naar mensen die de regels niet naleven. Het
naleven van de regels is en blijft een verantwoordelijkheid van de uitbater/exploitant en de
bezoekers. We monitoren en reageren met name op meldingen. Onze boa’s en de politie
stemmen dit nauwkeurig af met elkaar. Inmiddels hebben we over 4 bedrijven een melding gehad.
Deze worden besproken met de Koninklijke Horeca Nederland, de centrummanager en/of met de
uitbater zelf. We zullen altijd eerst waarschuwen. Bij een volgende overtreding zullen we de
bevindingen vastleggen en aan de hand daarvan het gesprek aangaan om vervolgens de boete
opleggen. Een en ander is gericht op het voorkomen van escalatie.
3. Zijn er al boetes uitgedeeld? Zo ja, hoeveel en voor welke bedragen?
Er zijn op dit moment nog geen boetes opgelegd aan horeca-ondernemers.
4. Heeft u overleg met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Meierijstad en/of individuele
horecaondernemers? Zo ja, tot welke conclusies leidt dat?
We hebben wekelijks overleg met Koninklijke Horeca Nederland, met de regiomanager en de
voorzitter van afdeling Meierijstad, en onze centrummanagers. In dit overleg bespreken we de
voorgaande week en de knelpunten die men is tegengekomen. We zoeken samen naar
oplossingen. Vragen proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden of we gaan het antwoord na
en komen er later op terug. De onderlinge samenwerking is heel goed, wat ook bevestigd wordt
door Koninklijke Horeca Nederland en de centrummanagementorganisaties. We kunnen
concluderen dat de opening van onze horeca op wat uitzonderingen na goed verloopt, al blijft de
grootste drukte uit.

Met vriendelijke groet,
K. van Rooij

Zaaknummer 1948327191

Pagina 2 van 2

datum 12 juni 2020

