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Het zijn zware tijden voor veel ondernemers. Sectoren als schoonheidssalons, kappers, winkels en 

horeca kunnen op dit moment geen klanten ontvangen. Hoe creatief deze ondernemers ook zijn, een 

groot deel van hun omzet kunnen zij op dit moment niet maken.  

Corona blijft helaas nog wel even onder ons, de meest pessimistische inschatting is dat er nog tot het 

einde van dit jaar maatregelen nodig zijn. Dat zullen hopelijk niet de zwaarste maatregelen zijn, maar 

de mogelijkheid is aanwezig dat een vorm van beperking van het openbare leven nodig blijft. 

PvdA en D66 vinden het belangrijk om te blijven kijken naar wat wel mogelijk is voor ondernemers en 

hen, en hun werknemers, perspectief te bieden. De rijksoverheid heeft een routekaart gemaakt met 

daarop de maatregelen die in iedere fase van de pandemie genomen worden. De Koninklijke Horeca 

Nederland heeft, gebaseerd op de routekaart van de overheid, een eigen routekaart gemaakt1. In die 

routekaart worden per fase van de pandemie de mogelijkheden voor de horeca geschetst. 

PvdA en D66 vinden dit een goed instrument om ook voor de Leidse situatie te gebruiken en nu al te 

bezien wat in de diverse fasen wel kan, te beginnen bij de horeca. Een voorbeeld hiervan is het 

initiatief van de gemeente Utrecht het initiatief om in de horeca pilots te gaan doen. Daar is vanuit 

het Ministerie van Economische Zaken positief op gereageerd. Er is nog geen datum bekend waarop 

een dergelijke pilot uitgevoerd kan worden.  

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Klever (PvdA) en Olthof (D66) 

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen.  

 

1. Is het college het met de PvdA en D66 eens dat we zo veel mogelijk moeten anticiperen op 

de mogelijkheden die er voor ondernemers zijn, te beginnen bij de horeca, op het moment 

dat de Corona maatregelen versoepeld worden? 

2. Heeft het College al een strategie hoe de Leidse horeca weer heropend kan worden op het 

moment dat de omstandigheden dit toelaten? Zo ja, hoe ziet deze strategie eruit? 

3. Indien er nog geen strategie is, is het college bereid om deze op te stellen? 

4. Is het college bereid vernieuwende methoden, zoals de inzet van digitale toepassingen als 

een digitale druktemeter, een onderdeel van de strategie te laten uitmaken zodat de horeca 

sneller heropend kan worden? 

5. Is het college op de hoogte van de routekaart die de Koninklijke Horeca recent 

gepresenteerd heeft? 

6. Zo ja, is het college in gesprek met de KHN over deze routekaart? Zo nee, is zij dat van plan? 

7. Is het college bekend met het initiatief van de pilot over het heropenen van de horeca in de 

gemeente Utrecht? 

8. Is het college bereid dergelijke pilots ook in Leiden uit te voeren? 

9. Zo ja, heeft het college zich hiervoor al aangemeld bij het Ministerie van Economische Zaken? 

 
1 Khn.nl/corona, ‘Horeca route naar een verantwoorde opening’ 


