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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Lokaal Dinkelland over de 
gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning aan profit en non-profitorganisaties in de Coronacrisis.

Ons besluit
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.

Toelichting
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen van de fractie Lokaal Dinkelland.

Vraag 1.      Waar kunnen organisaties terecht om hun problemen die zijn ontstaan door de corona crisis te 
bespreken?

Antwoord:
Afhankelijk van het type organisatie kan men terecht bij verschillende instanties:
 Voor continuïteitsproblemen van een bedrijf kan men terecht bij het ROZ;
 Organisaties in de zorg kunnen terecht bij het het Corona Consultatiepunt OZJT/Samen14;
 Diverse brancheverenigingen hebben ook vraagbaken voor hun leden.

Vraag 2.      Welke specifieke economische maatregelen zijn er voor Dinkelland?

Antwoord:
 Ondernemers en organisaties kunnen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen.
 Later opleggen toeristenbelasting en BIZ Ootmarsum
 Geen legeskosten voor afgelaste evenementen
 Uitstel van betaling huur voor huurders van gemeentelijke gebouwen
 Faciliteren lokaal verkoopplatform www.koopindinkelland.nl (samenwerking tussen 

ondernemersverenigingen, STOFD en gemeente)
 Startende ondernemers actief informeren over begeleiding van MKB Plein
 Dagelijks betalen van facturen (nog snellere betaling)

Daarnaast hebben we ondernemers door middel van 6 extra nieuwsbrieven, via de site en de Dinkellandvisie 
op de hoogte gebracht van diverse actuele informatie, waaronder (gewijzigde) regelgeving over financiële 
maatregelen van het Rijk. Tevens is er regelmatig contact geweest met zeer veel ondernemers en diverse 



ondernemersverenigingen. Ondernemers stellen dit contact en de betrokkenheid van de gemeente zeer op 
prijs. Ook is er een werkgroep samengesteld waar ondernemersvragen die te maken hebben met fysieke 
vraagstukken (denk aan uitbreiding terras) zo snel mogelijk worden behandeld.

Vraag 3.      Zijn er vanuit de gemeente al initiatieven ondernomen om de problemen voortkomend uit de 
Corona crisis in kaart te brengen?

Antwoord:
Het college onderhoudt contacten met diverse ondernemers(verenigingen), organisaties en verenigingen. 
Daarnaast bieden verschillende (provinciale en landelijke) monitoringsonderzoeken inzicht in de 
economische situatie en een doorkijk naar de gevolgen op langere termijn.

Vraag 4.      Gaat de gemeente actie ondernemen om onze Culturele sector te ondersteunen. Hierbij denken 
wij aan o.a. musea, filmhuizen, kulturhusen en dorpshuizen?

Antwoord:
Vanuit de cultuurregio (samenwerking regionaal cultuurprofiel 14 Twentse gemeenten) wordt er 
geïnventariseerd wat de crisis voor gevolgen heeft voor het culturele veld. Vanuit Den Haag wordt 300 
miljoen beschikbaar gesteld voor met name de grotere culturele instellingen. Met name de kleinere partijen 
hebben het ook moeilijk en zijn juist die bindende schakel in de samenleving. De inventarisatie wordt vanuit 
alle Twentse gemeenten richting Den Haag gestuurd om zo gezamenlijk krachtdadiger te kunnen 
optreden. Op basis daarvan zullen er ook lokaal keuzes gemaakt moeten worden. Dit gebeurt in samenhang.

Lokaal is de afspraak dat de subsidies voorlopig gewoon doorbetaald blijven.

Vraag 5.      Vele ondernemers hebben het moeilijk te denken is aan horeca, toeristische sector en de vele 
bedrijven die de toelevering verzorgen.Heeft de gemeente al maatregelen getroffen om deze bedrijven in 
onze gemeente waar mogelijk te ondersteunen? 

Antwoord:
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar ons antwoord op vraag 2.

Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief.

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

E.M. Grobben J.G.J. Joosten


