
 Motie 2015

Motie raadsbreed inzake ondersteuning toeristische- en horecaondernemers 
vanwege COVID-19

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op 28 mei 2020

Constaterende dat:
 Gulpen-Wittem in het Heuvelland na Valkenburg aan de Geul de meeste ondernemers heeft 

binnen de toeristische en horecabranche;
 De ondernemers in Gulpen-Wittem voor veel werkgelegenheid zorgen; 
 De ondernemers uit beide branches door de lockdown i.v.m. Covid-19 aan de rand de afgrond 

staan; 
 Veel ondernemers door de 1,5 meter economie begrensd worden door lokale wet- en regelgeving;
 Dat gemeenten in het Heuvelland overwegen om extra ruimte te bieden aan initiatieven.

Overwegende dat:
 Bedrijven binnen beide branches de mogelijkheid moeten krijgen om buiten de gebaande paden 

te treden; 
 Bedrijven binnen beide branches bijdragen aan de leefbaarheid van de kernen;
 Wij ondernemers oproepen te komen met ideeën en initiatieven.

Roept de raad op:
 Vanuit de bijzondere tijd en in het belang van onze gemeente politieke tegenstellingen aan de 

kant te zetten.

Roept het college op:
 Ondernemers, d.m.v. een communiqué, uit te dagen om met plannen te komen:

o geef duidelijk aan welke richtlijnen gevolgd dienen te worden.
o geef daarin aan hoe ondernemers ideeën en/of wensen kunnen indienen.
o geef aan welke voorbereidingen zij zelf al kunnen treffen.
o geef aan welke acties zij zelf al kunnen nemen om de plannen een grote slagingskans te 

bieden.
 Vanuit een positieve grondhouding de plannen van de ondernemers op te pakken;
 Met de ondernemers mee te denken en hen te faciliteren;
 Tot 1 november 2020 ruimhartig om te gaan, binnen lokale wet- en regelgeving;
 Vanuit de gemeente een medewerker vrij te maken als aanspreekpunt, die snel en adequaat met 

ondernemers meedenkt en hen faciliteert.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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