SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

VVD – Debbie Douwes

Datum indiening

:

16 september 2020

Aan (keuze)

:

X Het college van burgemeester en wethouders
 De burgemeester

Onderwerp

:

Uitbreiding terrassen

Wijze van beantwoording

:

X Schriftelijk (binnen 30 dagen)
 Mondeling (eerstvolgende raadsvergadering)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

:

:

Toelichting:
In verband met de coronacrisis heeft de gemeente de horeca toegestaan de terrassen uit te breiden om te
zorgen dat de horeca toch zo goed mogelijk haar activiteiten kan uitvoeren. Dit gedoogbeleid loopt tot
oktober.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Is al bekend of het gedoogbeleid voor de horeca om de terrassen uit te breiden verlengd gaat worden?
Antwoord:
De horeca heeft gevraagd om de termijn van de terrasuitbreiding te verlengen om ook in de
wintermaanden een corona-proof terras te kunnen realiseren voor gasten. Na overleg met
verschillende belanghebbenden is besloten om de termijn te verlengen tot 1 april 2021.
De uitbreiding van de terrassen heeft weinig problemen opgeleverd. Wel leverde de uitbreiding in
sommige gevallen uitdagingen op ten aanzien van het verdelen van de beschikbare ruimte. Dit speelde
vooral in Sneek. Vanwege de coronamaatregelen is het vereist dat er voldoende afstand tussen
personen gehouden wordt/kan worden. Dit maakt dat er afspraken gemaakt zijn met zowel de
marktondernemers, als de horecaondernemers over de verdeling van de beschikbare ruimte. De markt
is daardoor deels verplaatst, zodat de veiligheid voor de gasten van zowel de marktkramen, als de
horecaondernemers gewaarborgd kon worden.
Bij de evaluatie van de tijdelijke situatie van de marktlocatie bleek dat er enkele marktondernemers
niet tevreden waren met de tijdelijke verplaatsing. Zo kon onder andere op de tijdelijke locatie enkel
een kleinere marktkraam geplaatst worden of was er overlast van verkeer en dan met name het
bevoorradende verkeer van de binnenstad van Sneek.
Het college begrijpt de zorgen van de marktondernemers, zij willen net als de horeca omzet
genereren, gezelligheid realiseren en ruimte hebben om te ondernemen. Het college heeft daarom
continu overleg met de marktondernemers en horecaondernemers om te horen wat er speelt en om
oplossingen te realiseren.

Zo worden er nu al maatregelen genomen om meer toezicht te houden op het bevoorradende en
overig verkeer bij de markt en krijgen de marktondernemers die een kleinere marktkraam hebben in
de tijdelijke situatie een restitutie van het te veel betaalde standgeld.
2.

Ons is ter ore gekomen dat er daarover wat problemen ontstaan tussen de ondernemers, aan de ene
kant de horeca en aan de andere kant de marktkooplieden, waarbij het lijkt dat de marktkooplieden
graag weer hun oude plek willen innemen. Is dit bekend bij de gemeente? En weet de gemeente de
beweegredenen?
Antwoord:
Zie vraag 1.

3.

De VVD is van mening dat er toch een oplossing gevonden zou moeten worden, waarbij de belangen
van alle ondernemers geborgd kan worden. Is de gemeente bereid een bemiddelende rol hierbij te
spelen?
Antwoord:
Zie vraag 1.

Tussenantwoord (indien van toepassing):

