Onderwerp (Para-)commercie in de horeca Doetinchem
Portefeuillehouder

burgemeester Kaiser

voorstel besluit b&w

Opsteller

Agendanummer
Telefoon

-
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Inleiding
Als uitwerking van de bestuursopdracht 'Horeca-activiteiten in sport- en culturele centra' heeft uw college
de notitie '(Para)commercie in de horeca Doetinchem' vastgesteld. (Zie bijlage)
Deze nota is op 4 april 2013 gepresenteerd aan vertegenwoordigers van alle belangenpartijen (Horeca
Doetinchem, de Culturele centra en diverse verenigingen in Doetinchem), als uitgangspunt van het vast te
stellen beleid.
Kern
Paracommercie kan als een probleem worden ervaren als dit niet adequaat wordt aangepakt. Met de notitie
'(Para-)commercie in de horeca Doetinchem' hebt u kernachtig de lijnen voor die aanpak uitgezet.
Op 4april 2013 heeft de burgemeester tijdens de bijeenkomst het standpunt van het college toegelicht.
Het doel van de bijeenkomst was om de betrokkenen te informeren en om na te gaan hoe de betrokkenen
de problematiek ervaren en hoe zij hier mee omgaan. En om te horen wat hun reactie is op de
voorgestelde aanpak.
De reacties van de deelnemers aan de bijeenkomst zijn in het kort als volgt :
• Het is helder wat het college wil. Er is in de gehele linie begrip voor het standpunt van het college en de
voorgestelde aanpak;
• Alle partijen onderkennen dat de behoefte om meer inkomsten te verwerven, door de economische
crisis is toegenomen;
• Verenigingen en instellingen willen ruimte (houden) om meer activiteiten te kunnen ontplooien ten bate
van de eigen organisatie;
• Er is bij de culturele instellingen bereidheid en een open houding om de lokale horeca te betrekken bij
horeca-activiteiten. Meedenken en samenwerken met de lokale (reguliere) horeca wordt als belangrijk
ervaren;
• Omgekeerd staat de reguliere horeca niet onwelwillend tegenover horeca-activiteiten door culturele
instellingen. Integendeel, tijdens de bijeenkomst werd door de horeca gevraagd om meer overleg en
samenwerking met deze instellingen;

