Motie, ingediend na de vergadering van de deelraad van 14 juni 2011
bij agendapunt 4 Perspectiefnota 2012.
Onderwerp: Kwaliteitslag in het horeca-aanbod
De raad van stadsdeel Amsterdam Centrum,
Constaterende dat,
 In het Program Akkoord economie als één van de drie speerpunten wordt benoemd;
 Economie juist nu in deze tijd van crisis een belangrijk onderwerp is voor bewoners
(werkgelegenheid) en ondernemers (omzet);
 n de Perspectiefnota 2012 economie niet expliciet als beleidsprioriteit terugkomt;
 Uit het jaarverslag 2010 bleek dat minder aandacht is gegaan naar economische
beleidsontwikkeling door een focus op project 1012 en een niet vervulde vacature;
 Met name horeca binnen ons stadsdeel gezichtsbepalend is binnen ons totale
economische aanbod en een belangrijke bron van werkgelegenheid vormt;
Tevens constaterende dat,
 Bij een bijeenkomst over hotelbeleid het afgelopen jaar hotelondernemers aangaven
dat er in de binnenstad geen behoefte is aan meer kwantiteit maar meer kwaliteit;
 Toeristen Amsterdam wel weten vinden voor hun vrijgezellenparty maar de stad niet
hoog op de lijstjes staat voor een huwelijksreis;
 Amsterdam met haar culturele aanbod en de grachtengordel met Unesco-status juist
veel en unieke kwaliteit te bieden heeft;
 Het project 1012 al gezien kan worden als een project dat bedoeld is om de kwaliteit
van het aanbod in dat postcodegebied op een hoger plan te brengen;
 Een in kwaliteit versterkt aanbod van horeca een grotere aantrekkingskracht kan
hebben op kapitaalkrachtige toeristen en dagjesmensen;
 Het DB onlangs ideeën heeft geformuleerd over de horeca (terrassen-beleid, 24 uurs
horeca, minder regels kleine welstand) waar de kwaliteitsslag nog geen plek krijgt.
Voorts constaterende dat,
 om de economie verder aan te jagen en de nieuwe ideeën rond de horeca ook vorm
en inhoud te geven het noodzakelijk is dat een duidelijker visie op horeca wordt
geformuleerd waarbij wordt ingezet op kwaliteit, innovatie en economische groei;
 Hiervoor een hoofdrol is weggelegd voor ondernemers en hun vertegenwoordigende
organisaties, en het Stadsdeel daar een faciliterende en aanjagende rol in kan spelen.
Verzoekt het DB om:
 In de Perspectiefnota economie als beleidsprioriteit op te nemen met een
kwaliteitsslag in de horeca onderdeel, als motor van banen en economische groei;
 om samen met organisaties als MKB Nederland, Koninklijke Horeca Nederland,
bewoners, ondernemers en andere stakeholders na te gaan hoe een kwaliteitsslag in
de horeca kan worden gerealiseerd en hiervoor gezamenlijke acties te ontwikkelen;
 hiervoor financiële ruimte beschikbaar te stellen in de Begroting 2012.
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