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Op weg naar herstel voor de horeca
In het voorjaar van 2021 hebben we gezamenlijk met Koninklijke Horeca Nederland Breda een Herstelplan
Horeca gelanceerd voor de Bredase horecasector. Dit plan vormde destijds een primeur in Nederland.
De diverse onderdelen in dat plan, hadden als doel om de sector te ondersteunen bij de wederopbouw na
de lockdown in die periode. Afgelopen jaar hebben we wederom te maken gekregen met het herhaaldelijk
opflakkeren van het coronavirus en verschillende lockdowns. Inmiddels is de situatie rond het virus stabiel,
maar staan we pas aan het begin van een herstelperiode voor de Bredase horecasector. Bovendien is het nog
onduidelijk of het coronavirus in najaar of winter in alle hevigheid weer terug kan keren. Daarom is het nog
steeds nodig om de horeca te ondersteunen in 2022.
Breda heeft een horecasector die van groot belang is voor het karakter van de stad. In de coronaperiode is deze
sector stevig geraakt. Daarmee is Breda dus in het hart geraakt. De Gemeente Breda wil het ondernemerschap
van deze sector ondersteunen bij het herstellen na deze periode.
In dit plan zijn alle afspraken voor heel 2022 overzichtelijk en in samenhang vastgelegd. Bij de recente heropening
zijn een aantal onderdelen inmiddels al in werking gegaan. Via dit plan kunnen we elkaar op de gemaakte
afspraken wijzen en er op die manier samen voor staan dat we werken aan het herstel van de horeca in 2022.

Terrassen
Extra tijdelijke terrasruimte
Maatregel voor extra tijdelijke terrasruimte verlengen tot 1 november 2022, op basis van dezelfde afspraken als vorig jaar.
Verzoek permanent vergunnen van sommige coronaopstellingen
Deze aanpassingen pakken we op onder het nieuwe horecabeleid, bij de herziening van de terrasregels.
Winterproof terrassen
Winterproof terrassen wederom mogelijk maken (vanaf oktober 2022).

Belastingen
Precario
Precario voor 2022 kwijtschelden.
Reclamebelasting
Reclamebelasting; de gesprekken tussen Stichting Ondernemersfonds Breda en KHN blijven stimuleren om efficiënte
investeringen in de horeca te (blijven) doen.
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Vergunningen
Legeskosten voor het wijzigen leidinggevende
Afspraken over legeskosten voor het wijzigen van leidinggevenden verlengen op basis van dezelfde afspraken als vorig jaar.
Dit betekent dat het mogelijk is om vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 eenmalig zonder legeskosten de
leidinggevenden op de vergunning te wijzigen.

Activiteiten
Nachthoreca
We blijven in gesprek met de nachthorecaondernemers voor eventuele aanvullende mogelijkheden.
Buiten
We zullen zoeken naar ruimte, door creatief mee te denken en daar waar mogelijk gecombineerd de culturele sector te
ondersteunen.

Handhaving
Realiseren van een inregelperiode na heropening
Horecaondernemers krijgen de ruimte om op te starten, met daarbij de toevoeging dat we de eerste periode na de
heropening frequent evalueren.
Convenant Veilig Uitgaan
We evalueren het actieplan met betrekking tot het Convenant Veilig Uitgaan en werken aan een nieuw actieplan 2022.
Inzet gastheren
We verlengen de inzet van de gastheren op basis van dezelfde afspraken als vorig jaar. We zetten hen informatiegestuurd
in op de noodzakelijke momenten.
Happy Ouders
De gemeente betaalt dit jaar de financiële bijdrage voor Happy Ouders.

Evenementen
Ondersteuning organiseren evenementen
We stellen een professioneel en onafhankelijk bedrijf aan om de horeca te ondersteunen bij het maken van plannen voor
evenementen. We doen dit voor de periode van één jaar om uiteindelijk te komen tot een fundamenteel plan, waar de
horeca in de toekomst op terug kan blijven vallen voor de organisatie van in principe ieder evenement en/of feestdag.
De kosten voor het aanstellen van dit bedrijf, zullen voor de helft voor rekening komen van de gemeente en voor de helft
voor de horecasector.
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Overige
Roadmap Horeca
De Roadmap Horeca blijft beschikbaar in 2022 als steunmaatregel voor de sector.
Webinar financieel herstel
Er zal meerdere keren een webinar door HorecaAdviesBureau.nl worden georganiseerd, waar horecaondernemers zich gratis
voor aan kunnen melden om advies te ontvangen op het gebied van (financieel) herstel.
Onderhoud:
Daar waar mogelijk houden we rekening met horecaondernemers bij werkzaamheden.

Gemeente Breda

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda
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