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1. de vragen van D66-fractielid Bart Jilesen inzake het heropenen van terrassen en deelname aan fieldlabs te
beantwoorden

B en W Adviesnota
Samenvatting
D66-fractielid Bart Jilesen heeft vragen gesteld aan het college over het standpunt inzake het heropenen
van horecaterrassen en het deelnemen aan fieldlabs. Het college beantwoordt deze vragen middels
bijgevoegde brief.

Beoogd resultaat
Beantwoorden van de raadsvragen.

Argumenten
-

Risico’s
-

Kanttekeningen
-

Communicatie
Na besluitvorming in het college wordt de antwoordbrief via de Griffie doorgestuurd aan de raad.

Financiële gevolgen
-

Personele/organisatorische gevolgen
-

Juridische gevolgen
-

Rechtmatigheid
-

Fatale termijnen
-

Vervolgtraject besluitvorming
-

Evaluatie
-

Bijlagen
1 (Brief beantwoording vragen)

Naslagwerk
-

Onderwerp: vragen ‘heropenen buitenterrassen’
Geacht College,
D66 Venray heeft kennis genomen van de recente berichten dat de burgemeesters van de vier grote
steden de terrassen willen heropenen. Het is volgens hen niet meer uit te leggen waarom de horeca
de terrassen nog dicht moet houden terwijl parken en pleinen volstromen met mensen, zonder
daarbij anderhalve meter afstand te houden. D66 Venray kan zich vinden in de oproep dat
buitenterrassen zo spoedig mogelijk veilig en verantwoord opengesteld moeten worden. De
horecaondernemers in Venray hebben zich meermaals bewezen als een partner die willen
meedenken om dit op een veilige manier te doen.
Sinds kort zien we ook dat de retail meer speelruimte heeft gekregen vanuit het kabinet. Naast het
eerdere click & collect, mag er nu ook op afspraak gewinkeld worden. Dit zijn regels die de drukte
doen spreiden. Wij vragen ons dan ook af waarom dit niet onder bepaalde voorwaarden veilig en
verantwoord voor de horeca kan.
Ook burgemeesters van diverse kleinere steden hebben zich positief uitgesproken en willen de
terrassen heropenen. Eerder verscheen een artikel in de Limburger dat Burgemeester Luc Winants
vierkant achter de horeca staat. Wij roepen de burgemeester dan ook op om de oproep van de
andere burgemeesters tot het zo spoedig mogelijk veilig en verantwoord heropenen van de
buitenterrassen mede te ondersteunen en dit standpunt uit te dragen binnen de veiligheidsregio
Noord-Limburg.
We moeten sociaalmaatschappelijk en economisch sterker uit deze crisis komen. Daarom verdienen
de schaduwcrises (economische en sociale crisis) achter de coronacrisis meer aandacht, zoals de
leerachterstanden in het onderwijs, andere ziektes dan corona, psychische problemen bij o.a.
jongeren en economische noden. Binnen de lokale mogelijkheden die er op korte en/of middellange
termijn zijn, roepen wij het college op indien mogelijk deel te nemen aan experimenten (fieldlabs) in
de sociale, culturele en/of toeristisch- en recreatieve sector, zodat we als gemeente Venray
meehelpen en vooruitlopen als het gaat om sterker uit de crisis komen. Samenvattend hebben we de
volgende twee vragen:
1. Is de burgemeester bereid de oproep van andere burgemeesters tot het zo spoedig mogelijk veilig
en verantwoord heropenen van de buitenterrassen te ondersteunen en uit te dragen binnen de
veiligheidsregio Noord-Limburg zo nee, waarom niet?
2. Is het college bereid om deel te nemen aan experimenten (fieldlabs) in de sociale, culturele en/of
toeristisch- en recreatieve sector?
•
•

Zoja, welke mogelijkheden onderkent het college dan wel wil het college onderzoeken?
Zonee, waarom niet?

Wij verzoeken u er voor zorg te dragen dat de vragen die wij stellen op grond van artikel 32 van het
Reglement van Orde tenminste conform de afgesproken procedure beantwoord worden. We
hechten echter nog meer aan een spoedige afwikkeling van onze oproep met gepaste acties zijdens
de burgemeester en het college.
Met vriendelijke groet,
De fractie van D66 Venray
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Pieter Driessen

Geachte heer Jilesen,
In reactie op uw vragen op grond van artikel 38 Rvo, inzake horecaterrassen en fieldlabs, berichten
wij u als volgt.
1. Is de burgemeester bereid de oproep van andere burgemeesters tot het zo spoedig mogelijk
veilig en verantwoord heropenen van de buitenterrassen te ondersteunen en uit te dragen binnen
de veiligheidsregio Noord-Limburg zo nee, waarom niet?
Antwoord: Wij begrijpen de frustraties en zorgen van de horeca heel goed en steunen de horeca
daar waar het kan. De burgemeester hoopt met de horeca op een spoedige heropening van
terrassen. Wij hebben alle vertrouwen in onze horecaondernemers dat zij dit op een veilige en
verantwoorde manier zullen doen. Zo hebben de ondernemers dat verleden jaar ook bewezen. Ter
bevordering van die veiligheid krijgen de ondernemers ook dit jaar extra ruimte om terrassen te
exploiteren.
Tegelijkertijd gaat het niet alleen over gemeente Venray, maar over een landelijke crisis waarbij de
beheersing ervan voor eindverantwoordelijkheid van de Rijksoverheid komt. Versoepeling moet in
groter verband worden bezien, waarbij niet alleen de horecaterrassen, maar ook andere sectoren
zoals winkels, reiswereld, musea, theaters en sport noodkreten afgeven. Op de persconferentie van
13 april heeft demissionair premier Rutte hierop een toelichting gegeven. Rutte meldde de
‘hartenkreten’ te hebben gehoord. In het -u ook bekende- openingsplan is het openen van
horecaterrassen en winkels de eerste stap. Wij hopen, zoals iedereen, dat dit op 28 april is.
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2. Is het college bereid om deel te nemen aan experimenten (fieldlabs) in de sociale, culturele
en/of toeristisch- en recreatieve sector?




Zoja, welke mogelijkheden onderkent het college dan wel wil het college onderzoeken?
Zonee, waarom niet?

Antwoord:
Het organiseren van de fieldlabs wordt vanuit een samenwerking tussen Rijksoverheid,
Eventplatform (evenementensector van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot
sport) en de Alliantie van Evenementenbouwers geïnitieerd. Gezien de grote volatiliteit in de
beleidslijnen van het kabinet omtrent de exact geldende actuele beperkende maatregelen in het
kader van de lockdown kan hier geen antwoord op gegeven worden.
Wel volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet, samen met de ketenpartners die ons inhoudelijk
adviseren op gebied van evenementen (Politie, GHOR en Brandweer) om in de loop van het jaar
weer tot een verantwoorde herstart van evenementen te komen onder de dan geldende
regelgeving.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

