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Geachte leden van de fractie, 
 
U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de stress en onvrede die de horecaondernemers van 
de Coronamaatregelen ondervinden. Hieronder herhalen wij uw vragen en beantwoorden wij deze.  
 
1. Heeft u de noodkreet van de horecaondernemers gehoord? 
 
Antwoord: 
Ja. Het is duidelijk dat bij vele horecaondernemers het water aan de lippen staat. Sinds het 
uitbreken van de Coronacrisis zoeken we maatwerk om onze ondernemers te steunen, 
bijvoorbeeld met extra terrasruimte en via het herstelfonds.  
 
2. Bent u het met Forza! eens dat het huidige beleid volstrekt onlogisch is waardoor 
horecaondernemers onnodig de dupe zijn? 
 
Antwoord: 
Het is op zich logisch dat de horeca gesloten moet zijn omdat mensen ter voorkoming van 
verspreiding van het Coronavirus niet bij elkaar moeten komen. En daar past een goede 
compensatie voor de horecaondernemers bij.  
  
 
 



 

 

3. Wat vindt u ervan dat verschillende burgemeesters gebrek aan coulance wordt verweten 
door de horecabranche? 
 
Antwoord: 
Dat moet binnen de lokale context worden beoordeeld. Het al of niet openstellen van de horeca is 
een landelijk besluit, en binnen dat kader moeten lokale besluiten worden genomen. Lokaal bieden 
wij zo veel mogelijk steun zonder de landelijke kaders te buiten te gaan.  
  
4. Bent u bereid om met de horecabranche in gesprek te gaan om deze impasse te 
doorbreken? 
 
Antwoord: 
We zijn altijd bereid om met de horecaondernemers in gesprek te gaan en zijn dat ook regelmatig. 
Lokaal doen wij wat mogelijk is om de horecaondernemers bij te staan. Zo hebben we er aan 
kunnen bijdragen dat het zomerseizoen niet verloren is gegaan. Voor de komende periode zijn we 
ook aan het kijken hoe we wat extra’s kunnen doen voor de horecaondernemers in de gemeente 
Castricum   
 
5. Bent u bereid om bij het Veiligheidsberaad een duidelijk signaal af te geven namens de 
Castricumse horecabranche dat er z.s.m. een oplossing moet komen? Zo nee, waarom 
niet?  
 
Antwoord: 
Wij hebben al diverse keren aandacht gevraagd maar de lijn wordt landelijk bepaald. Het is nu niet 
nodig opnieuw om aandacht te vragen, er is op landelijk niveau een extra steunpakket beschikbaar 
gemaakt.  
 
6. Wat gaat u doen als horecazaken daadwerkelijk zonder uw toestemming opengaan 17 
januari a.s.?  
 
Antwoord: 
Wij kunnen daar geen toestemming voor geven, het is de minister die heeft bepaald dat de horeca 
gesloten moet zijn. Wij zullen deze regel handhaven.  
 
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
  
 


