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Verzoek tot support van de Delftse Horeca

Geacht College,
Het Corona-Virus (COVID-19) heeft een verregaande impact op onze samenleving. Het MKB
ondervindt hier direct de nare gevolgen van, de horecasector is in een snel tempo tot stilstand
gekomen. De financiële impact is groot. Hotels hebben dusdanig veel annuleringen binnen dat
de bezettingen met 80% tot 90% zakken. Restaurants en café’s zijn nu gesloten. Evenementen
waar doorgaans de broodnodige extra’s uit gehaald kunnen worden, zijn afgelast en worden
bijna niet verzet naar een andere datum vanwege de onzekere toekomst.

Wij denken hierbij aan de volgende zaken:
1. Geen OZB heffing in 2020
2. Afstel in 2020 voor de bijdrage van de horeca aan het ondernemersfonds via OZB
3. Per direct blijvend de opbrengst van de toerismebelasting overdragen aan het platform
toerisme
4. Geen precario afdragen voor reclame en terrassen in 2020
5. Geen leges in rekening brengen voor de vergunningen van evenementen in 2020
6. Versoepelen van regelgeving daar waar mogelijk
7. Verruiming van de toegang voor zelfstandige ondernemers aan de Bbz, zoals bv het
verlagen van de eis met betrekking tot eigen vermogen en ook een snelle toekenning
daarvan
8. Renteloos aanvraag van leningen via de BbZ, makkelijker en toegankelijker maken voor
ondernemers en ook hier een snelle toekenning
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Op landelijk niveau klinkt de bereidwilligheid door voor snelle, daadwerkelijke en concrete steun,
bijvoorbeeld via werktijdverkorting, continuering van financieringen, uitgestelde en/of
verminderde belastingen. We hebben deze steun hard nodig, voor onze bedrijven en onze
medewerkers. En naast de overheid zullen we ook met leveranciers bepaalde afspraken moeten
maken, met onze gasten en onze huisbazen. We rekenen daarom ook op support van onze
samenwerkingspartner in ‘Delft als Place to be’ de gemeente. De gemeente zou voor ons het
nodige kunnen betekenen!

9. Het aanbieden van coaching en begeleiding van deze ondernemers als de markt weer
aantrekt
10. Daarnaast is de gemeente -veronderstellen wij- als geen ander in staat om zodra de
seinen weer op groen staan, de nodige initiatieven te nemen en te investeren om Delft
weer volop op de kaart zetten. Met daarbij nadrukkelijk een apart actieplan voor de
horeca, welke door de KHN afdeling Delft wordt begeleid.
We vragen dit support nu aan u omdat wij ook een belangrijke counterpart zijn voor de
gemeente. Via onze bedrijven en onze inzet voor de stad dragen wij sinds jaar en dag
substantieel bij aan de lokale economie en de levendigheid van de stad. Ook dragen we
substantieel bij aan de dekkingsgraad cq in stand houden van Delftse voorzieningen. Maar in dit
geval gaat het ons ook vooral om de werkgelegenheid van al onze medewerkers. Ons verzoek is
buitengewoon, dat begrijpen we maar buitengewone omstandigheden vergen buitengewone
maatregelen! Wij verzoeken u dit nauwgezet in overweging te nemen.

Als KHN afdeling Delft zijn wij en ook onze leden bereid om onze locaties ten alle tijden
beschikbaar te stellen in het geval van nood gedurende deze tijd of als de gemeente hier een
beroep op zou moeten doen in het kader van de volksgezondheid en denken wij daarin graag
mee.
Graag zien wij nadere berichten -en maatregelen- van u tegemoet,
Hoogachtend,

Jon Cornelese
Namens het bestuur
Van de KHN afdeling Delft
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Hopelijk gaat deze nachtmerrie ons allen binnen enkele maanden voorbij en wordt de
samenleving (letterlijk en figuurlijk) resistent tegen deze virus. Wij verwachten echter en dit
geven landelijke organisaties en de banken ook al aan, dat nog zo’n 6 maanden kan duren.
Als dat zo is dan zouden we daarna graag weer met u bezig willen zijn met de duurzame
toekomst van de stad, waar de horecasector en toerisme nog steeds een belangrijke (f)actoren
zijn. Maar daarvoor hebben we uw steun hard nodig. Laten we met ons allen zoals de -Delftsesector nu is samengesteld met u als gemeente en met andere stakeholders dat dan ook verder in
gang zetten.
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c.c.: Gemeenteraad van de gemeente Delft

