
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

KHN: Tweede Kamer wil meer steun voor horeca. Aangenomen 
moties bieden perspectief voor aanvullend noodplan horeca 

De Tweede Kamer wil, dankzij een ingediende motie van de VVD en D66, snel duidelijkheid van de 

regering over de aanvulling op het lopende steunpakket voor de horeca, specifiek rondom de 

doorlopende vaste lasten. Daarnaast pleiten ChristenUnie en CDA voor een onderzoek naar de 

mogelijkheden of én hoe de vaste bedrijfskosten kunnen worden vergoed. KHN ziet de aangenomen 

moties als een steun in de rug voor alle lobby inspanningen, die recht doet aan de nood bij 

horecaondernemers. 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-tweede-kamer-wil-meer-steun-voor-horeca-aangenomen-moties-

bieden-perspectief-voor-aanvullend-noodplan-horeca 

 

Helft bedrijven vreest voor voortbestaan door coronacrisis 

Bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het 

voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. 

Mocht de coronacrisis langer dan twaalf maanden duren dan verwacht 60 procent dat het doek voor 

hun bedrijf valt in de huidige vorm. Een ruime meerderheid van ondernemers gaat verder uit van 

afname in het tweede kwartaal van omzet en personeelssterkte door de coronacrisis. Dit melden het 

CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van 

onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin april onder bedrijven werd 

gehouden. 

In alle sectoren vrezen ondernemers voor de continuïteit van hun bedrijf. De ondernemers in de 

horeca zijn daarbij begin april het meest pessimistisch. Bijna 36 procent denkt het bedrijf 

gedurende hooguit twee maanden coronacrisis te kunnen continueren en 33 procent drie tot max. 

zes maanden. Slechts 5 procent verwacht langer dan een jaar op dezelfde voet door te gaan. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/19/helft-bedrijven-vreest-voor-voortbestaan-door-coronacrisis 

 

Ondernemersorganisatie ONL presenteert ondernemersmanifest 
‘overleven en vernieuwen’ aan premier Rutte 

In het manifest ‘Overleven en vernieuwen’ formuleert ONL 30 concrete voorstellen voor een 

intelligente open-up van de economie. Met dit manifest nodigt ONL de overheid uit om krachten te 

bundelen waarbij eerst de focus ligt op overleven, daarna op vernieuwen. 

Enkele voorstellen uit het manifest op een rij: 

 Stel een Economic Board Nederland aan waarin mkb, nadrukkelijk ondernemers en 

familiebedrijven vertegenwoordigd zijn, dat het kabinet adviseert over ondernemersbeleid 
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 Verleng en verscherp de steunmaatregelen en maak ze recessiebestendig 

 Pas loon- en omzetbelastingen tijdelijk aan 

 Introduceer omzetafhankelijke zakelijke huurovereenkomsten 

 Houd scherpe focus op de mix van liquiditeit en solvabiliteit 

 Benut menselijk kapitaal slimmer, versoepel de Wet arbeidsmarkt in balans 

 Werk toe naar een nieuw, innovatief sociaal akkoord 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/onl-presenteert-ondernemersmanifest-%E2%80%98overleven-en 

 

 

Europa maand langer dicht voor niet-EU-burgers 

Reizigers van buiten de EU zijn tot 15 juni niet welkom in Europa, tenzij hun trip essentieel is. De 

Europese Commissie stelt voor het inreisverbod voor niet-EU-burgers voor de tweede keer met een 

maand te verlengen. 

https://www.europa-

nu.nl/id/vl8ho7uyubzi/nieuws/europa_maand_langer_dicht_voor_niet_eu?ctx=vh6ukzb3nnt0&tab=0 

 

Stratech Benchmark verblijfsrecreatie; Lichtpuntjes aan het eind 
van de donkere tunnel 

Het positieve krantennieuws over vakanties in eigen land, wordt door de cijfers uit de Benchmark 

bevestigd: als we de afgelopen 7 dagen, vergelijken met die 7 dagen daarvoor, zien we dat er 44,5% 

meer reserveringen zijn gemaakt die gezamenlijk goed zijn voor 49,2% meer omzet. 

Over het algemeen staan de reserverings- en omzetcijfers nog in de min, maar er lijken gelukkig 

betere tijden er aan te komen. Met uitzondering van de zomervakantie presteren de speciale 

periodes allemaal minder dan vorig jaar, maar zien we wel dat de afgelopen 30 en 7 dagen een flinke 

stijging in het aantal reserveringen en daarmee de omzet laten zien. Vanwege het feit dat er bij de 

gast nog flink wat onzekerheid zit, maar de wens er wel is om op vakantie te gaan en daarmee de 

populariteit van verblijven in eigen land in de lift zit, zou het zo maar kunnen zijn dat de aankomende 

periodes alsnog goed gaan presteren. 

https://pretwerk.nl/opinie/stratech-benchmark-lichtpuntjes-aan-het-eind-van-de-donkere-tunnel/65812 

 

ANWB lanceert Reiswijzer Europa 

Vakantiegangers kunnen op anwb.nl/reiswijzer zien of zij welkom zijn in het vakantieland van hun 

keuze én welke beperkende voorwaarden daar gelden als gevolg van het coronavirus. De Reiswijzer 

biedt een actueel overzicht van 17 landen binnen Europa met alle relevante informatie voor een 

geslaagd verblijf. 

https://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer 

 

 

Nieuws uit de regio 

‘Heel Nederland kijkt hoe wij het doen’ Steenwijkerland maakt 
zich klaar voor recreatie op 1,5 meter 

Wethouder Bram Harmsma is trots op de daadkracht van ‘zijn’ ondernemers. ‘Vanaf het begin van de 

crisis denken ondernemers na over mogelijkheden en zoeken samen naar slimme oplossingen om 
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bezoekers weer te kunnen ontvangen. Binnen Overijssel zijn we door de Taskforce Gastvrij 

Overijssel tot koploper en pilotregio gebombardeerd. Dit betekent dat de komende tijd veel naar ons 

gekeken wordt hoe wij het doen.’ 

 

 

Brief aan gemeente over corona maatregelen in Giethoorn 

De afgelopen weken hebben de Gemeente Steenwijkerland, Giethoorn Onderneemt en ’t 

Gieters Belang, in een speciaal hiervoor gevormde werkgroep, verschillende gesprekken 

gevoerd over de Corona perikelen. Uit deze werkgroep kwamen verschillende ideeën naar 

voren. Een hiervan was een door de gemeente geopperd ticketsysteem, een ander het 

invoeren van eenrichtingsverkeer langs de dorpsgracht. 

Aanvulling: 't Gieters Belang is nadrukkelijk niet betrokken bij de publicaties in de media 

naar aanleiding van onze brief en kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden 

gehouden van de inhoud hiervan. Wij hebben géén contact gehad met De Telegraaf die 

onterecht de suggestie wekt dat de gemeente hierover al een besluit heeft genomen.  

https://www.gietersbelang.nl/nieuws/detail/4756 

artikel Telegraaf: 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1517977120/giethoorn-wil-kaartjes-verkopen-voor-

toeristen?fbclid=IwAR1c3OOIiAiMAnBvyD3gyUUU_MNVL_CSfoAL1XUAxJOJ2RZD0w4msd77P70 

 

 

In Twente blijft de kroeg dicht, maar over de grens mag de 
Kneipe open. 

Net als in Nederland, zoekt ook de Duitse regering de beste weg naar de uitgang van de lockdown 

door verschillende sectoren open te gooien. Onder voorwaarden mogen deelstaten invulling geven 

aan de landelijke regels. Vanaf maandag 11 mei mogen restaurants en cafés in Noordrijn-Westfalen 

en Nedersaksen weer open, maar met maximaal de helft van het aantal zitplaatsen en met 

inachtneming van alle afstandsregels. Alle horecamedewerkers moeten een mondkapje dragen. 

https://www.tubantia.nl/enschede/in-twente-blijft-de-kroeg-dicht-maar-over-de-grens-mag-de-kneipe-

open-hoe-zit-

dat~a1a759f4/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tt 

 

 

Relevant voor ondernemers 

 

Webinar: Zakelijke Events & 1,5 m maatschappij 

Neem op vrijdag 15 mei van 10.00 - 11.30 uur deel aan de webinar zakelijke events & 1,5 m 

maatschappij, voor ondernemers die zich richten op zakelijke bijeenkomsten en feesten & partijen. 

Tijdens de webinar ontmoet je collega-ondernemers en experts om vragen, uitdagingen, kansen en 

ideeën te bespreken en met elkaar te delen. De webinar staat onder leiding van gastheren Bas 

Westerweel en Lennart Graaff. 

https://www.marketingoost.nl/nl/webinars/ 
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Onderhandelen over de huur van je hotel – hoe doe je dat? 

Na een aantal vette jaren happen Nederlandse hoteliers naar adem. Het wegblijven van toeristen en 

zakenreizigers door het coronavirus slaat een gapend gat in de exploitatiebegroting. Met name het 

betalen van de maandelijkse huurnota blijkt opeens een molensteen. Een gesprek tussen exploitant 

en eigenaar lijkt onvermijdelijk. Hoe zorg je dat het niet uitdraait op ruzie? Jan Hein Simons was 

jarenlang lid van het managementteam van NH Hoteles. Gewapend met deze kennis adviseert zijn 

kantoor MRP Hotels nu vanuit zes Europese steden eigenaren van hotelvastgoed. 

Via ABN-AMRO insights geeft hij een aantal tips. 

https://insights.abnamro.nl/2020/05/onderhandelen-over-de-huur-van-je-hotel-hoe-doe-je-

dat/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=09-05-

2020&utm_content=Onderhandelen%20over%20de%20huur%20van%20je%20hotel%20%E2%80%

93%20hoe%20doe%20je%20dat%3F&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

HOK bij DOK 

Op het terras bij DOK H2O (Deventer) zijn verschillende HOK-ken gecreëerd, die je kunt huren alsof 

je een campingplaats reserveert. Ieder hok heeft zijn eigen eigenzinnige thema dat voldoet aan de 

extra beschermingsmaatregelen rondom COVID-19. Ideaal voor een zakelijke meeting, een borrel of 

even weg van huis en volledig tot rust komen. 

https://www.facebook.com/HOK-BIJ-DOK-103917771322703/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARA-

zzZ9qIOZR6GobiwIEF0pbsJ_4ndwybQ0fQCCwgSnPImoGJ9-

5JILrahHISePrZaqKxMQ0sXbaNpj&hc_ref=ARRTyCiHQxcSomtshJE4GAoaCWWxHgR_ckO2uJe8k

a_8oHQ1fkzy4VxYjBec9Qn47Aw&fref=nf&hc_location=group 

 

 

De Bourgondiër ontwikkelt B-zet systeem 

Om het sanitair gebouw veilig toegankelijk te maken heeft minicamping de Bourgondiër het B-zet 

systeem ontwikkeld. Indien het sanitairgebouw open mag zijn wij klaar voor de 1,5 mtr samenleving 

op de camping incl de elleboog deurklinken. Daarnaast is de omgevingsvergunning ingediend om 

prive sanitair voor hun kwetsbare gasten te mogen plaatsen, ontwikkeld door henzelf de Circo Sanet 

( https://circolodge.nl/prive-sanitair-circo-sanet ) 

https://youtu.be/vLxmepPCNTQ 

 

Kampeerdorp De Zandstuve heeft app voor zwembadbezoek 

Overzicht houden is juist nu belangrijk. Daarom kunnen de gasten zich vanaf nu gemakkelijk 

inschrijven voor hun moment in het zwembad via de Zandstuve App én kan het team het consequent 

reguleren. 

https://www.youtube.com/watch?v=X3Anyxs_QAo&feature=youtu.be 
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Drive-In Concerts Are Now a Thing in Denmark 

Last week, the city of Aarhus held a drive-in concert where audience members could watch live 

music from the comfort of their cars. From inside their socially-distanced cars, attendees could turn 

their FM dials to the designated radio station to hear his set live on air, hence experiencing a concert 

the way you would a drive-in movie. 

https://consequenceofsound-net.cdn.ampproject.org/c/s/consequenceofsound.net/2020/05/drive-in-

concerts-coronavirus-denmark/amp/ 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

EU wil toerisme redden en tegelijkertijd hervormen 

Brussel buigt zich over de vraag hoe een belangrijke bedrijfstak overeind te houden die eigenlijk 

compleet anders moet. Massatoerisme kruipt waar het niet gaan kan en afremmen is niet eenvoudig. 

'Je moet durven ingrijpen.' 

De Europese Commissie komt uiterlijk op 13 mei met een vakantieprotocol over grensverkeer 

en hygiëne. 

 Toerisme is goed voor 10%-11% van de economie van de EU en 27 miljoen banen. 

 EU komt met een plan om nog wat van de zomer te maken en zo de coronaschade te 

beperken. 

 Tegelijkertijd denkt Brussel na over het afremmen van excessief massatoerisme. 

 Ilja Leonard Pfeijffer, die hier een boek over schreef, juicht dat toe, maar is sceptisch over 

de kans op succes. 

 

Eurocommissaris Thierry Bretonhad het half april niet over een tijdelijke maatregel die toerisme in 

tijden van corona mogelijk moet maken. De Fransman sprak over de toekomst van het toerisme op 

middellange termijn en daarna. ‘Het gaat er niet om mensen te verbieden op reis te gaan, maar – 

bijvoorbeeld – om het promoten van lokaal toerisme’, zei hij. 

 

Het zuiden van Europa wordt daarbij, opnieuw, harder getroffen dan het noorden vanwege de grotere 

afhankelijkheid van toerisme. Breton schetste het probleem als gevolg daarvan. ‘Ons antwoord moet 

tweeledig zijn,' zei hij, ‘allereerst moeten we deze bedrijven helpen door deze moeilijke periode heen 

te komen. Maar daarna moeten we, snel, de Europese toeristische sector hervormen.’ 

 

PvdA-Europarlementariër Vera Tax, die in de commissie zat waarvoor Breton sprak, haakt daarop in. 

‘Er zijn zo veel mooie plekken waar mensen graag op vakantie zouden willen. Ik denk dat het goed is 

om uit te zoeken hoe je mensen kunt verleiden erheen te gaan.’ 

VVD-parlementariër Caroline Nagtegaal snapt de gedachte, maar tempert de verwachtingen. 

‘Misschien dat de crisis de mensen dwingt in eigen omgeving op vakantie te gaan en dat dit hen de 

ogen opent. Maar ik denk dat als het straks weer mag, dat ze dan weer de wijde wereld intrekken.’ 

https://fd.nl/achtergrond/1343762/eu-wil-toerisme-redden-en-tegelijk-hervormen 
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