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Onderwerp 
 
Schriftelijke vragen van het raadsleden Ruigrok (VVD) en Bakker (D66) inzake 
mengformules 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
Door onderlinge concurrentie en de opkomst van online shopping wordt winkelen in 
Amsterdam steeds vaker een beleving waarbij winkels meer zijn dan een uitstalling 
van te koop aangeboden waren. Daarom kent Amsterdam veel winkels waar naast 
het kopen van kleding, kunst of voedingsmiddelen ook een kop koffie of een broodje 
genuttigd kan worden. Deze zogenaamde mengformules moeten zich wat betreft het 
horecadeel aan bepaalde regels houden.  
 
Elk stadsdeel kent verschillende regels of beleid voor mengformules. Zo verschilt 
bijvoorbeeld het toegestane maximale aantal vierkante meters en de zichtbaarheid 
van de ondergeschikte horeca in de winkel. Stadsdeel Centrum heeft aangekondigd 
een proef met mengformules in twee straten te willen starten waarbij de huidige 
regels worden versimpeld. Zo wordt toegestaan dat 50% van de winkel voor horeca 
wordt gebruikt. 
 
Wat VVD en D66 betreft worden de kaders waarin mengformules moeten opereren zo 
snel mogelijk herzien met als doel ze  zoveel mogelijk te versoepelen en uniformeren. 
Ook het college heeft eerder aangegeven een voorstander te zijn van een eenduidig 
beleid en simpele regels die eenvoudig toepasbaar zijn. Tevens vinden beide partijen 
dat handhavers een meer adviserende rol moeten krijgen zodat ze samen met 
ondernemer kunnen kijken waar de mogelijkheden liggen om een mengformule te 
exploiteren. 
 
Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer, namens de fracties van 
VVD en D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen: 
 
1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is inzake het formuleren van 

een eenduidig beleid op het gebied van mengformules? Welke regels worden 
versimpeld en/of versoepeld? Op welke termijn wordt dit beleid uitgerold? 

2. In welke straten vindt de proef van stadsdeel Centrum met mengformules plaats? 
Welke specifieke regels worden in deze proef versimpeld danwel versoepeld? Is 
het de intentie om de succesvol gebleken maatregelen veranderingen over de 
rest van Amsterdam uit te rollen? 

3. Zijn er momenteel bij het college mengformules bekend die volgens het huidige 
beleid zouden moeten sluiten maar die onder de nieuwe regelgeving of de proef 
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in Centrum open zouden kunnen blijven? Zo ja, wat  zijn de mogelijkheden om 
deze zaken tot de invoer van de nieuwe regels open te houden? 

4. Kan het college aangeven of handhavers na het constateren van overtredingen 
de ondernemer in kwestie ook adviseren over wat wel kan in de desbetreffende 
mengformule? Zo ja hoe gebeurt dit? Zo nee, is het college het met de indieners 
eens dat dit bevorderlijk zou zijn voor een –innovatief- ondernemersklimaat in de 
stad?  
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