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Haarlem, 17 maart 2020    

Onderwerp: Horeca hard geraakt door Corona-virus; graag uw medewerking op het gebied  

                   van gemeentelijke lasten   

Geacht college, geachte raadsleden,    

De gevolgen van het Corona-virus worden met de dag steeds groter. In de allereerste plaats geldt dat 

natuurlijk voor de ontwikkeling van het aantal besmettingen en helaas de stijging van het aantal 

mensen dat door de ziekte is komen te overlijden.      

Door de overheidsmaatregelen van 15 maart j.l. om alle eet-en drinkgelegenheden tot met 6 april a.s. 

te sluiten, komen veel horecaondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Met 0% omzet tijdens de 

periode van sluiting en een verwachte omzetterugval van 50% over het hele jaar heen, heeft de 

horeca NU steunmaatregelen nodig. Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist ook vanuit de 

gemeente.      

U vindt onderstaand een opsomming van wat er op dit moment volgens KHN Haarlem hard nodig is:  

- De gemeente zou zich in moeten spannen om ondernemers met liquiditeitsproblemen te 

ondersteunen en op gang te houden. 

- Relatief gezien ligt de huur van de panden van horecabedrijven hoog, wij zouden het op prijs 

stellen dat de gemeente Haarlem zich inspant om bij verhuurders een (tijdelijke) huurverlaging 

te realiseren. 

- Elke gemeentelijke financiële last is er momenteel één teveel. Graag zouden wij zien dat de 

gemeente Haarlem sowieso heffingen WOZ, leges, precario en overige lasten kwijtscheldt 

voor de periode dat de sluiting/crisis voort duurt en betalingstermijnen verlengt. Een aantal 

goedwillende ondernemers heeft al aan haar betalingsverplichtingen voldaan, wij stellen voor 

dat de gemeente Haarlem hen het aanbod doet om de bedragen terug te storten. 

- Logiesverstrekkers betalen voorschotten op de heffing toeristenbelasting gebaseerd op 2019. 

De bezettingen zijn vanaf maart dermate laag en er is zelfs leegstand in hotels. Wij verzoeken 

de gemeente om een nieuwe start te maken in het baseren van de hoogte van de afdracht 

toeristenbelasting en ieder tot heden betaald voorschot terug te storten. 

- De gemeente Haarlem zou nu de horeca kunnen helpen door de proef vrije openingstijden 

(zonder venstertijden) van start te laten gaan als de horeca weer open mag zodat 

horecaondernemers de kans krijgen op een goede herstart. 
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- Koninklijke Horeca Nederland heeft voor haar leden speciale support ingericht via 

www.khn.nl/corona, corona@khn.nl en 0348-489411. Wij zouden het op prijs stellen als de 

gemeente Haarlem dit mee neemt in haar communicatie. 

- Voor de bewustwording is het goed om ons te realiseren dat Haarlem een hoge concentratie 

van horeca heeft in de binnenstad en t.o.v. andere plaatsen. Dat betekent dat er veel 

werkgelegenheid op de tocht staat. De impact van de sluiting door het Coronavirus zal in 

Haarlem dus beduidend groter zijn hebben dan elders in het land.  

 

Het is cruciaal dat de horeca in Haarlem op de kortst mogelijke termijn weet waar ze aan toe is en dat 

deze steunmaatregelen direct worden ingezet. Uiteraard is KHN voor de volle 100% bereid mee te 

werken aan uitwerking van werkbare en vooral snel uitvoerbare maatregelen.     

Graag schakelen wij samen met u op deze en andere terreinen die ons nu gezamenlijk raken. Voor 

nadere afstemming verzoeken wij u contact op te nemen met de regiomanager van KHN in Haarlem, 

Ivo Berkhoff, via i.berkhoff@khn.nl of 06-51174294 .   

Met een gastvrije groet,   

Namens KHN Haarlem 

,  

 

 Hildo Makkes van der Deijl, voorzitter 
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