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Motie mengvormen winkel/horeca (blurring)

De gemeenteraad van Schiedam, bijeen in vergadering op 2 juli 2019 ter bespreking van agenda-
punt 3 de Zomernota,

Constaterende dat:
. Uit gesprekken met winkeliers en winkeliersverenigingen is gebleken dat er een wens is om

meer ruimte te krijgen voor het fenomeen “blurring”,
. Dit zou bijdragen aan het winkelen weer een beleving te laten zijn zodat mensen langer in onze

winkelgebieden verblijven,
. De VNG eerder gemeenten heeft aangeschreven betreffende de pilot regulering mengvormen

winkel/horeca (blurring),
. De gemeente Schiedam niet heeft deelgenomen aan deze landelijke pilot,
. De pilot inspeelt op de wensen van de consument, bezoeker en ondernemer,
. Er op dit moment een wetsvoorstel voor het aanpassen van de drank en horecawet voorligt

waar blurring wordt verankerd (WD, wetsvoorstel Ziengs)
. Er al in diverse gemeenten beleid wordt gevoerd, ook buiten de landelijke pilot om,

Overwegende dat:
. Schiedam voorop moet lopen aangaande nieuwe initiatieven op het gebied van horeca en

detailhandel,
. Deregulering, binnen bepaalde kaders, kansen biedt aan ondernemers die in willen spelen op

het veranderend winkellandschap,

Draagt het college op:

. Ondernemers te informeren over de al reeds bestaande mogelijkheden omtrent blurring,

. In gesprek te gaan over de mogelijke vorm van blurring met de winkeliersverenigingen en verte-
genwoordigers, Horeca Nederland afdeling Schiedam en andere belanghebbenden en met hen

de wensen en bedenkingen in kaart te brengen,
. Te onderzoeken welke wijzigingen aangebracht moeten worden in de lokale beleidsdocumenten

en verordeningen om “blurring” mogelijk te maken,
. Binnen een half jaar de uitkomsten en eventueel voorstel terug te koppelen aan de raad met als

focus: maatwerk voor nieuwe initiatieven,

En gaat over tot de orde van de dag.
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