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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de gevolgen van de Brexit voor inwoners en 
ondernemers in Dinkelland. 
 
Ons besluit 
Wij hebben besloten om in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie 
over de gevolgen van de Brexit voor inwoners en ondernemers in Dinkelland. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u onze antwoorden op de gestelde vragen: 
 
Is uw college al benaderd door bedrijven die ernstige gevolgen voor hun bedrijfsvoering denken te 
ondervinden van de Brexit? Zo ja: welke problemen geven deze bedrijven aan? 
Nee, wij zijn tot op heden niet benaderd door bedrijven vanwege de mogelijke Brexit. Ook tijdens 
bedrijfsbezoeken van college, wethouder en/of bedrijfsconsulent is niet gebleken dat bedrijven ernstige 
gevolgen voor hun bedrijfsvoering verwachten. 
 
Bereidt uw college zich voor op de gevolgen van de naderende Brexit voor de gemeente Dinkelland? 
Denk hierbij aan de gevolgen voor diverse Dinkellandse bedrijven, mogelijk extra grenscontroles op 
de Scandinaviëroute, de situatie van Britse staatsburgers die woonachtig zijn in Dinkelland, 
enzovoort? Zo ja: waar bestaan deze voorbereidingen en mogelijke maatregelen uit? Zo nee, waarom 
niet? 
Het college bereidt zich niet specifiek voor op een mogelijke Brexit. Wel zal het college ondernemers 
informeren door middel van bijvoorbeeld de nieuwsbrief voor ondernemers waarin wordt verwezen naar het 
Brexit-loket. Daar vindt men alle benodigde informatie en contactgegevens van Brexit-deskundigen. Tevens 
kunnen ondernemers daar een Brexit-impact scan uitvoeren om te bepalen of en zo ja, welke impact de 
Brexit heeft voor hun organisatie. Onze (8) inwoners met een Britse nationaliteit kunnen eveneens voor 
informatie terecht bij het Brexit-loket. 
 
Is er contact tussen uw college en diverse overheden (met name het Rijk) over de gevolgen van een 
hare of zachtere Brexit? Zo ja: waar bestaan deze contacten uit? 
Nee, daarover is geen contact met bijvoorbeeld het Rijk. 
 
Kunnen bedrijven die met de gevolgen van een eventuele Brexit te maken krijgen contact opnemen 
met de gemeente met hun eventuele vragen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 

 



 

 

Bedrijven kunnen altijd contact opnemen met de gemeente, bijvoorbeeld via de bedrijfsconsulent. Ten 
aanzien van de Brexit zullen ondernemers worden doorverwezen naar het Brexit-loket, omdat men daar de 
meest actuele informatie kan vinden en in contact kan komen met Brexit-deskundigen. Het is in feite de 
primaire informatievoorziening voor bedrijven. 
 
Is het college bereid en in staat de (mogelijke) gevolgen van een Brexit voor de gemeente Dinkelland 
en zijn (Britse) inwoners en het Dinkellandse bedrijfsleven te schetsen in een raadsbrief? No nee, 
waarom niet? 
Het is nog niet duidelijk hoe de relatie met het Verenigd Koninkrijk er na de Brexit uit zal zien. Dit hangt af 
van de afspraken de worden gemaakt in de nieuwe relatie. Er is dus op dit moment nog geen duidelijkheid 
over alle exacte gevolgen en het tijdspad voor veranderingen. Toch zijn er voorbeelden van waar bedrijven 
aan moeten denken. Ook dit is te vinden op het Brexit-loket: https://www.brexitloket.nl/wat-betekent-het-
voor-mij/voorbeelden Hoe dit specifiek voor bedrijven in Dinkelland zal zijn, hangt daarnaast uiteraard af van 
de vraag wat hun (in)directe handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk is. Daarover valt geen algemeen 
beeld te schetsen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Deze raadsbrief is bedoeld als antwoord op de schriftelijke vragen die door de CDA-fractie zijn gesteld. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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