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Motie
Onderwerp : Moratorium fastfoodrestaurants  
Aard motie : Aan de orde van de dag
M.b.t. raadsvoorstel : Nota Gezond Land van Cuijk 2022-2026
Nummer raadsvoorstel : RIS 2022-R-158
Datum raad : 8 december 2022
Agendapunt raad : 18
Nummer motie : RIS 2022-M-65

Constaterende dat
- het aanbod fastfoodrestaurants binnen het Land van Cuijk in de afgelopen vijf jaar 

fors gegroeid is;
- 1 juli 2020 McDonald’s Beugen geopend is;
- waarschijnlijk medio 2023 KFC in Cuijk zal openen; 
- afgaande op de groei van de laatste jaren, binnen korte tijd het aanbod van grote 

fastfoodketens nog verder zal groeien;
- de gemeenschap te maken krijgt met steeds verder groeiende zorgkosten, deels 

gevoed door een ongezonde leefstijl.

Overwegende dat
- staatssecretaris Van Ooijen op dit moment bezig is om wetgeving te ontwikkelen 

dat de vestiging van nieuwe fastfoodrestaurants aan banden kan leggen.

Verzoekt het college
1. de mogelijkheden te verkennen voor het instellen van een moratorium ten aanzien 

van fastfoodrestaurants;
2. de raad hierover te infomeren. 
3. een aanvraag bij het presidium+ te doen om een werkbijeenkomst gezondheid te 

organiseren en te plannen, zodat de raad in gesprek kan gaan over het 
moratorium, maar ook over gezondheid en preventie in brede zin.

Toelichting
Voorkomen is beter dan genezen…
Met het instellen van een moratorium krijgt de raad de tijd om, in afwachting van 
nieuwe wetgeving aangaande dit onderwerp én zonder bedreigd te worden door 
nieuwe ontwikkelingen, in gesprek te gaan over en op welke wijze het Land van Cuijk 
toekomstige ontwikkelingen in de gemeente op het gebied van fastfood wel of niet wil 
ondersteunen. 
Met fastfoodrestaurants bedoelen we in deze de welbekende multinationals, niet een 
lokale cafetaria of kantine.
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Indiener(s)
Van Riet (Team Lokaal)

Status (in te vullen door de indiener)
Status Datum
In voorbereiding 07-12-2022
Als aangekondigd aangeleverd bij de griffie 07-12-2022

Besluit raad
(  ) aangenomen met      stemmen voor en      stemmen tegen
(  ) verworpen met      stemmen tegen en      stemmen voor
(  ) ingetrokken

Richard van der Weegen
griffier


