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Geachte heer Wiebes,
Als gezamenlijke Groninger gemeenten constateren wij dat Rijksmaatregelen aangaande Corona een
harde tol trekken op bedrijven in de horeca en aanverwante bedrijvigheid (waaronder dagrecreatie en
verblijfsrecreatie). Ondernemers zien hun levenswerk failliet gaan, personeel wordt ontslagen. Dit levert
schade op zowel financieel maar ook psychisch.
Ondanks alles valt ons ook de creativiteit en veerkracht van de Groninger ondernemers op. Tegen de
stroom in de bedrijfsvoering omgooien, nieuwe wegen zoeken en nieuwe concepten ontwikkelen.
We merken echter nu bij de tweede Coronagolf dat dit veel ondernemers steeds zwaarder valt.
Wij onderschrijven de noodzakelijkheid van de maatregelen teneinde de verspreiding van Corona tot
stilstand te brengen. Echter zonder ruimhartige steun vanuit de (Rijks)overheid zullen deze bedrijven de
komende periode weer geconfronteerd worden gedwongen ontslagen of zelfs faillissement. Veel van
deze horecabedrijven vormen, zeker in de kleinere steden en dorpen, een ontmoetingspunt en kennen
een fijnmazige structuur op het gebied van vrijetijdseconomie. Gedwongen ontslagen en dreigende
faillissementen zullen grote gevolgen hebben voor deze bedrijven, de fijnmazig opgebouwde
infrastructuur en op de niet zoveel langere termijn voor de Groningse economie, werkgelegenheid en de
leefbaarheid in Stad en Ommeland.
Wij willen u als Kabinet oproepen deze sector te steunen. Maatregelen zoals het Time Out Arrangement
dat u op aangeven van Koninklijke Horeca Nederlands gaat implementeren helpen daarbij en zetten
ondernemers in hun kracht. Het geeft hen de mogelijkheid om te blijven ondernemen. Wij hebben
begrepen dat premier Rutte uiterlijk 26 oktober 2020, namens het Kabinet, met een analyse komt van
de huidige steunmaatregelen en de mogelijkheid van maatwerk voor de horeca. Wij hopen en
verwachten in het belang van de Groninger economie dat u ruimhartig zal zijn.
Wij denken als Groninger gemeenten graag met u mee hoe we deze bedrijven zo optimaal mogelijk
kunnen faciliteren om zo tevens maatwerk in de regio’s toe te passen.
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