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VERZONDEN ' 2 stp-2021

Geachte bestuursleden,

U vraagt in uw brandbrief van 27 augustus onze hulp bij het mogelijk maken van 
entertainment bij feesten/partijen en bruiloften in de horeca. In onze 
collegevergadering van dinsdag 31 augustus hebben we hier uitgebreid over gesproken.

Allereerst willen wij ons begrip tonen voor de situatie waarin de horeca in onze 
gemeente zich bevindt. Dit is ook de reden waarom wij steeds met U in gesprek zijn 
gebleven en samen naar oplossingen hebben gezocht. Ook hebben we tot twee keer 
toe een brief gestuurd naar de minister president om onze zorgen kenbaar te maken. 
Ook deze brandbrief zullen wij weer onder de aandacht brengen in Den Haag.

In uw brief legt u ons een tweeledig verzoek voor. U vraagt om onder voorwaarden 
besloten feesten en partijen met entertainment toe te staan in horecagelegenheden. En 
u vraagt om te helpen in een lobby naar uitlegbare regels.

Met betrekking tot het toestaan van besloten feesten en partijen in 
horecagelegenheden volgen wij, zoals u hopelijk begrijpt, de landelijke regels en 
richtlijnen. Deze leiden helaas soms tot verwarring, maar zijn altijd bedoeld om het 
coronavirus terug te dringen. Ons uitgangspunt was en is daarbij steeds om te kijken 
naar wat er wel mogelijk is.

U uit daarnaast uw zorgen over het wegvallen van steunmaatregelen. Ook hiervoor 
zullen wij nogmaals aandacht vragen in Den Haag. Daarnaast zijn wij als gemeente zoals 
u weet druk bezig met het maken van een horeca-herstelplan. Wij vertrouwen erop dat 
we hiermee samen met u tot concrete oplossingen kunnen komen. Hopelijk wordt 
daarmee bovendien uw vertrouwen hersteld.
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Wij nodigen u dan ook uit voor een gesprek op 9 september om 16:00 uur met 
wethouder Knop en ambtelijke ondersteuning om de hoofdlijnen van het horeca- 
herstelplan te bespreken. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we komen tot een 
gedegen meerjarig herstelplan waarin concrete maatregen staan die de horeca in onze 
gemeente helpt om er weer bovenop te komen.

We willen graag samen met u bouwen aan het herstel van de horeca. Nu en in de 
toekomst.

Met vriendelijke groet, Z
Burgemeester en wethouders v^in Steenbergen, 
de secretaris, ____ de burgemeester,

M.J.P. de
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