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Aandachtspunten voor de begroting 2021 van de gemeente Delft
ten behoeve van steun voor de Delftse horeca

Geachte raad,
De Coronacrisis heeft een steeds groeiende impact op onze gemeenschap. In eerste instantie
gaan onze gedachten hierbij natuurlijk uit naar het toenemend aantal zieken, de te betreuren
overledenen en de grote zorgvraag binnen de gemeentegrenzen.
Ook op de lokale economie in Delft heeft de crisis inmiddels fors ingegrepen. De tweede sluiting
van de eet- en drinkgelegenheden, de forse omzetdaling bij horecagelegenheden en de lage
bezetting in de hotels, brengen veel ondernemers in problemen. Dit heeft de werkgelegenheid nu
al fors gereduceerd. De afgelopen periode hebben horecaondernemers weliswaar ca. 1,5 miljard
aan NOW-steun ontvangen. Maar hier staat tegenover dat zij zelf ca. 3,5 miljard aan eigen
spaargeld en eigen vermogen in hun bedrijf hebben gestoken.

In het licht van de begrotingsronde 2021 vragen we daarom uw aandacht voor de volgende
punten met als algemeen doel lastenverlichting en steun door de Delftse horeca te realiseren in
2021.
Wij denken hierbij aan de volgende zaken:
1. Uitstel / afstel van betaling van de lokale belastingen voor 2021;
2. Vanaf september 2021 de ruimte hebben om het uitgestelde belastingbedrag 2021 in 2 jaar
(september 2022 t/m augustus 2023) terug te betalen met rentepercentage 0% (of 0,01%
dus een honderdste procent dat doet het rijk op dit moment ook);
3. Kwijtschelding van horeca specifieke heffingen: zoals precario- en reclamebelasting voor
2021, deze opbrengsten zijn beperkt voor de gemeente, maar voor de horeca tellen nu ook
relatief kleine bedragen door;
4. Kwijtschelding OZB heffing in 2021;
5. Verzoek aan Gemeente Delft om in 2021 de bijdrage van de horecabedrijven aan het
ondernemersfonds op zich te nemen. Wij zijn ons zeker bewust dat het ondernemersfonds
op langere termijn ook belangrijk is om de economie weer op gang te krijgen, daarom stellen
wij voor om de omvang van de horeca bijdrage door de Gemeente in te laten brengen, zodat
het budget van het ondernemersfonds gelijk blijft;
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Langzaamaan beginnen ook in Delft horecabedrijven om te vallen en uit landelijk onderzoek blijkt
dat 50% technisch failliet is. Er is een hele lange weg te gaan voordat deze bedrijven uit de nu
opgebouwde schulden kruipen als onze sector weer normaal open kan.

AIRBNB waar heel moeilijk op te handhaven en te controleren is. Hun oneerlijke concurrentie
positie komt juist nu in deze tijd schrijnend aan het licht. Denk aan de maatschappelijke
schade van de honderden arbeidsplaatsen die wellicht verdwijnen in de hotels, een reëel
gevaar voor de hotels, AIRBNB heeft hier nauwelijks mee te maken. Hun maatschappelijke
betrokkenheid is hierdoor veel minder en zal altijd veel minder zijn. Een tijdelijk verbod tot dat
de gemeente haar beleid met betrekking tot Airbnb en Short Stays heeft vastgesteld zou
naar onze mening in deze tijd passen.
7. De hotels in de Randstad, en met name ook in Delft, wordt harder getroffen dan hotels in
andere delen van ons land vanwege hun grote afhankelijkheid van de zakelijke markt.
Hoewel zij technisch niet gesloten hoeven zijn, zijn ze feitelijk niet productief en hebben we
gemiddeld slechts 8% bezetting. Wij vragen de Gemeente Delft daarom zich maximaal in te
zetten om met samenwerkende gemeenten in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam het
verblijfstoerisme en de verblijfsrecreatie te stimuleren en verder te versterken. Daarnaast
vragen wij de gemeente zich terughoudend op te stellen jegens voorstellen aan de
gemeenteraad die niet leiden tot een gezonde voortzetting van de bestaande hotels in Delft.
8. Blijf KHN afdeling Delft betrekken in het concretiseren van het herstelplan. Behoeftes uit het
veld zijn onmisbaar in het uitwerken van het herstelplan en de continue in verandering
verkerende covid situatie. Delft moet op de kaart staan na de crisis m.b.v. een op maat
opgesteld actieplan. Hierbij alvast opgemerkt dat de komst van de musical Willem van
Oranje een enorme mogelijkheid biedt om een horeca brede kans te bieden op herstel.
Hierin zou de Gemeente een bemiddelende rol kunnen spelen.
9. Verder willen we u vragen na te denken over steun en lastenverlichting voor enkele
specifieke groepen binnen onze horeca in Delft;
a. de grotere bedrijven met hoge vaste lasten en veel werknemers,
b. de niet-terrasondernemers, zij missen de kwijtschelding van de terras precario in
2020 én hebben minder omzet kunnen maken zonder buitenruimte in de zomer
van 2020,
c. de natte horeca, nachthoreca en clubs die hun normale exploitatie vanwege de
vaste zitplaatsen en 1,5 meter niet hebben kunnen uitvoeren en al bijna 8
maanden verplicht gesloten zijn.
KHN afdeling Delft werkt inmiddels aan concrete ideeën voor deze specifieke groepen en
gaat hier graag over in gesprek met de gemeente Delft.
Hoewel niet alle bovengenoemde punten direct op de begroting van 2021 van toepassing zijn,
geven ze wel een overzicht van de mogelijkheden voor (lasten)verlichting voor onze Delftse
horecasector voor het aankomende jaar in deze barre tijden.
Alvast bedankt voor uw aandacht,
Hoogachtend,

Jon Cornelese
Namens het bestuur
Van de KHN-afdeling Delft
CC: college van B&W van de gemeente Delft
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6. In deze tijd van onzekerheid en onduidelijkheid is er geen ruimte voor een activiteit als

