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Haarlem, 1 april 2020    
 
Onderwerp: Reactie op noodbrief en concrete toezeggingen horeca 
 
Geacht college, 
 
Op 17 maart zonden wij u een brief met het verzoek om medewerking rondom de gevolgen voor 
horecaondernemers door de Corona-virus. Volledigheidshalve treft u de brief nogmaals aan. 
Wij hebben tot op heden nog geen inhoudelijke reactie van u mogen ontvangen, terwijl de nood hoog 
aan de man is. 
 
Deze nood is 100% hoger geworden nu de overheid heeft besloten de sluitingsmaatregel voor eet- en 
drinkgelenheden te verlengen tot en met minimaal 28 april, het vervolg daarna zal zeker geen boost 
worden, als er dan alweer geëxploiteerd kan worden. Toerisme en internationaal vliegverkeer zullen 
voor langere tijd nagenoeg stil liggen. Wij roepen de gemeente op nu dringend verregaande 
tegemoetkomingen te organiseren. 
 
Voor de meeste horecaondernemers zijn de inkomsten volledig weggevallen. De door de landelijke 
overheid aangekondigde maatregelen zijn nog steeds financieel niet beschikbaar en compenseren 
daarnaast bij lange na niet de kosten die ondernemers hebben, u kunt hierbij denken aan 
abonnementen, verzekeringen, onderhoudscontracten etc. etc. Nagenoeg alle kosten lopen op dit 
moment gewoon door. De gemeente heeft tot op heden slechts wat standaard tegemoetkomingen 
vermeld op de website, maar het is nodig deze aan te vullen en vooral kosten kwijt te schelden in 
plaats van uit te stellen. 
 
Graag overleggen wij zo spoedig mogelijk met vertegenwoordigers van uw gemeente en ontvangen 
we een reactie met concrete toezeggingen van afstel van betalingen zoals bijvoorbeeld de gemeente 
Amsterdam dat heeft gedaan, zie https://khn.nl/nieuws/khn-blij-met-ondersteuningsmaatregelen-van-
de-gemeente-amsterdam. Om als horecabedrijf kans te hebben om te overleven is nu afstel van 
heffingen en belastingen nodig tot en met minimaal 2 maanden na de opening, mogelijk veel langer. 
 
Voor nadere afstemming verzoeken wij u contact op te nemen met de regiomanager van KHN 
Haarlemmermeer, Ivo Berkhoff, via i.berkhoff@khn.nl of 06-51174294 .   
 

Met een gastvrije groet,   

Namens KHN Haarlem 

  

Hildo Makkes van der Deijl, voorzitter 

https://khn.nl/nieuws/khn-blij-met-ondersteuningsmaatregelen-van-de-gemeente-amsterdam
https://khn.nl/nieuws/khn-blij-met-ondersteuningsmaatregelen-van-de-gemeente-amsterdam

