MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
Agendapunt: Motie vreemd aan de agenda
Onderwerp: Tijdelijke verruiming terrasoppervlak
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 27 mei 2020
De raad,
Gehoord de beraadslaging,
- Constateert dat;






De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus een grote negatieve impact hebben op het
vermogen te ondernemen en deswege ook de economie;
De horeca in het bijzonder, hard getroffen wordt;
Ondersteuning, op wat voor wijze dan ook, het verschil kan maken tussen faillissement en
overleven;
Het kabinet voornemend is om de horeca voorzichtig te heropenen door maximaal 30 bezoekers
binnen te laten en anderhalve meter afstand te hanteren tussen de bezoekers op de
buitenterrassen;
Het probleem van gesloten deuren nu verandert in een probleem van een gebrek aan ruimte;

- Overwegende dat:




De gemeente een belangrijke rol kan en moet spelen in het helpen van lokale horeca;
Meer terrasruimte de mogelijkheid biedt om meer bezoekers te ontvangen en daarmee de nu
cruciale omzet te verhogen;
Grotere terrassen onder deze omstandigheden niet leiden tot meer overlast in vergelijking met
voor de uitbraak van het virus, gezien het aantal bezoekers relatief beperkt blijft;

- Verzoekt het college:




De mogelijkheid te bieden om openbare ruimte tijdelijk in te zetten voor de verruiming van
terrasoppervlakken en hierbij geen extra kosten in rekening te brengen;
Voorwaarden op te stellen die moeten garanderen dat de anderhalve meter maatregel en de andere
functies van de openbare ruimte gehandhaafd blijven;
Flexibel om te gaan met beperkingen omtrent de aanbieding van spijzen en (alcoholische) dranken
op het in gebruik te nemen terrasoppervlak en tevens flexibel om te gaan met het gebruik van
attributen zoals buitenbarren, tenten en verwarming

en gaat over tot de orde van de dag.
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