BEVERWIJK, 6 oktober 2020
Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde over
“Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen” door te
geleiden aan het college van burgemeester en wethouders.
Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om
het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september
18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.
De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale
contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op
slot te doen.
Onder andere zijn er de volgende regels voor binnen:


Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak

gesloten.


Sportkantines zijn gesloten.

Er is ook een uitzondering op horecastop(laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):


horeca op luchthavens na de security check.

Horeca uitbaters aangesloten bij de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Beverwijk worden
vertegenwoordigd door een bestuur. Deze bestuurders komen op voor de belangen van de
lokale horeca waar het gaat om horeca gerelateerde wetten en regels in de stad. Door hen
wordt opgemerkt dat het café publiek na 22:00 uur gezamenlijk nog na gaat zitten bij één
van de personen thuis. Dit is nu echter wat het kabinet wil voorkomen, verdere verspreiding.
Drank kan dan nog besteld worden bij de avondwinkel en Thuisbezorgd.nl

Tevens is uit onderzoek gebleken dat snackbars na 22:00 uur nog open zijn. Dit geldt ook
voor de fastfoodketens zoals Mc Donald’s, Kentucky Fried Chicken en Burger King. Via de
drive-in wordt nog eten besteld. Aansluitend gaat men gezellig gezamenlijk op de
parkeerplaats staan om dit op te eten. Snackbars evenals fastfoodketens vallen onder de
categorie Horeca.
Verder is gebleken dat de diverse casino’s in Beverwijk om 22:00 uur zijn deuren sluit. De
bezoekers mogen echter tot 0:00 uur binnenblijven. Een casino valt onder de categorie
zware Horeca.
Naar aanleiding van bovenstaande kom ik aldus tot onderstaande vragen:
1.

Is het niet vreemd dat een avondwinkel en Thuisbezorgd.nl na 22:00 uur nog wel

open zijn en drank(en) kunnen verkopen?
Sporthalrestaurants dienen met deze aangescherpte maatregelen gesloten te zijn.
2.

Hoe is dit geregeld met particuliere ondernemers die een kantine uitbaten? Dit zijn

namelijk geen verenigingskantines maar horecabedrijven.
3.

Is het mogelijk dat deze kantines/ horecabedrijven openblijven tot 22:00 uur?

4.

Is het college het met ondergetekende eens dat er onderscheid wordt gemaakt in de

diverse horecabedrijven? Dat er sprake is van niet eenduidig beleid en dat dit verwarrend is
voor de ondernemers en op deze manier oneerlijke concurrentie in de hand gewerkt wordt.
Zo nee, waarom bent u het hier niet mee eens?

Mendes Stengs

