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uw kenmerk/uw brief van behandeld door verzonden
E. Bakir 28 oktober 2020

onderwerp
Beantwoording art. 41 vragen VRIJ! inzake Aangescherpte maatregelen om de verspreiding 
van het virus terug te dringen

Geachte raadsleden,

In antwoord op de vragen (kenmerk INT-20-57529) van de fractie VRIJ! over 
bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende. 
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord.

1.
Is het niet vreemd dat een avondwinkel en Thuisbezorgd.nl na 22:00 uur nog wel 
open zijn en drank(en) kunnen verkopen?

Antwoord:
Volgens de nieuwe noodverordening van 14 oktober is hier inmiddels ook een 
beperking op gekomen en is dit niet meer van toepassing.

2. 
Sporthalrestaurants dienen met deze aangescherpte maatregelen gesloten te zijn. 
Hoe is dit geregeld met particuliere ondernemers die een kantine uitbaten? Dit zijn 
namelijk geen verenigingskantines maar horecabedrijven.

Antwoord:
Volgens de nieuwe noodverordening van 14 oktober is het nu inmiddels ook 
verboden eet- en drinkgelegenheden geopend te hebben. 

3. 
Is het mogelijk dat deze kantines/ horecabedrijven openblijven tot 22:00 uur?

Antwoord:
Volgens de nieuwe noodverordening van 14 oktober is dit niet mogelijk. 
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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?

Antwoord:
Met de nieuwe noodverordening is er inmiddels een eenduidige lijn gevormd voor 
wat betreft eet- en drinkgelegenheden. 

Ik ga er vanuit de vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

de gemeentesecretaris,          de burgemeester,

drs. E.R. Loenen                     drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen


