
 

 

 
 
 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  raadslid Oude Vrielink (CDA) 
Ontvangen: 8 mei 2020  

 

 
Onderwerp: Versoepeling regels horecaondernemers 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De horecasector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis, ook in de gemeente Tubbergen. Het 
kabinet heeft in haar persconferentie afgelopen woensdag aangegeven dat vanaf 1 juni naar alle 
waarschijnlijkheid de terrassen weer open mogen en restaurants maximaal 30 bezoekers mogen 
ontvangen. De 1.5-meterregel maakt het voor horeca lastig om de terrassen te vullen. Het CDA-
Tubbergen heeft de volgende vragen aan het college:  
 
Vragen 
 

1. Is het college bereid om tijdelijk soepeler om te gaan met regels voor horecaondernemers, 
door bijvoorbeeld horecaondernemers vergunningsvrij en kosteloos – binnen alle perken - 
haar terrassen te laten uitbreiden? 

2. Het CDA Tubbergen stelt voor horecaondernemers te stimuleren om met creatieve ideeën te 
komen voor ‘1.5-metertoerisme’. Is het college hiertoe bereid?  

3. Indien het college bevestigend antwoordt op (in elk geval één van) de eerste twee vragen, 
dan is het van belang tijdig vóór 1 juni met de horecaondernemers hierover in gesprek te 
gaan. Is het college hiertoe bereid?  

4. Het CDA Tubbergen is voorstander om de door het kabinet aangekondigde datum van 
openstelling van 1 juni te verplaatsen, zodat horeca vóór ingang van het pinksterweekeinde 
onder de gestelde voorwaarden geopend kan worden. Deelt het college deze opvatting en –
zo ja- is het bereid om via de Veiligheidsregio Twente, de VNG dan wel op andere wijze 
daartoe een lobby te voeren?   

5. Indien het college bevestigend antwoordt op (in elk geval één van) de eerste vier vragen: hoe 
denkt het college hier concreet invulling aan te geven en op welke termijn?  
 

 
Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij om u om de vragen mondeling in de 
raadsvergadering van 25 mei a.s. te beantwoorden. 
 

Toelichting: zie vorenstaande 
 

Ondertekening en naam:  
CDA,  
 
 
 
 
J.A.B. Oude Vrielink 

 



 

 

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad 
ingediend (....) (artikel 37 Reglement van orde). 


