21bb4478

Initiatiefvoorstel- Van Groningen e.a. ‘Herstelplan Rotterdamse horeca’
De Raad van de gemeente

Rotterdam,

gelezen het initiatiefvoorstel van mevrouw Van Groningen e.a. ‘Herstelplan Rotterdamse
horeca’ van 28 januari 2021 (voorstel nr. 21bb1 232);
gelezen de reactie van burgemeester
Rotterdamse Horeca’ (21bb2022).

en wethouders

‘Initiatiefvoorstel

Herstelplan

Besluit:
Het College van B&W opdracht

te geven om:

1. in samenspraak met ondernemers verspreid over Rotterdam te kijken waar het
mogelijk is o m all-year-round terrassen uit te rollen tot tenminste eind 2022 ;
2. vanuit de gemeente meer ruimte aan de horecaondernemers te bieden o m deze crisis
te overleven en o m open te staan voor de uitvoering van creatieve ideeën;
3.

een horecagebiedsadviseur aan te stellen als Horeca Corona coach;

4.

binnen het samenwerkingsverband Rijnmond Werkt door (RWD) meer aandacht te
besteden aan het horecapersoneel wat n u door de pandemie geen werk meer heeft
e n dit samenwerkingsverband meer onder de aandacht te brengen bij de werkgevers
in d e Rotterdamse horeca;

5.

van Rotterdam de experimenten hoofdstad van Nederland te maken e n zodra d e
landelijke maatregelen dit toestaan, in samenwerking met verschillende experts een
horeca-fieldlab
in de Rotterdamse horeca uit te werken en op te zetten;

6. op basis van de uitkomsten van landelijke experimenten samen met de Rotterdamse
horeca e n andere betrokken partijen een plan van aanpak te ontwikkelen waarmee het
gebruik van sneltesten door de horeca mogelijk wordt gemaakt;
7. een voorstel voor financiële tegemoetkoming in 2021 voor de kosten tav vergunningen
van ondernemers te maken en daarnaast uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn o m
o p middellange termijn de leges samen te voegen;
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8. digitale speeddates te organiseren en onderzoek te doen naar de communicatie
tussen boa’s en ondernemers en daarbij te kijken naar hoe afspraken kunnen
worden vastgelegd.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 april 2021.
De griffier,

*e oofzitter,
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