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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over noodsteun aan ondernemers en ondernemingen die 
tussen wal en schip vallen en geen of onvoldoende (financiële) steun krijgen vanuit de regeling van de 
Rijksoverheid. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten opnieuw beleidsregels vast te stellen die het mogelijk maken om 
lokaal maatwerk te leveren en financiële noodsteun te kunnen verlenen aan ondernemers en 
ondernemingen die zich in een acute noodsituatie bevinden. 
 
Toelichting 
Het college van Dinkelland heeft op 20 april 2021 de tijdelijke beleidsregels "Noodsteun aan ondernemingen 
vanwege de coronacrisis gemeente Dinkelland" vastgesteld. 
De beleidsregels zijn vastgesteld om kaders te geven om aanvragen om noodsteun te kunnen beoordelen. 
De noodsteun heeft tot doel een financieel vangnet te bieden tijdens de coronacrisis als sprake is van een 
acute (financiële) noodsituatie, waardoor het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. De 
beleidsregels waren tot en met 30 juni 2021 van kracht. 
Omdat er nog steeds (en opnieuw) sprake is van coronamaatregelen, waardoor ondernemers geraakt 
worden, heeft het college opnieuw de mogelijkheid geboden aan ondernemers om lokaal noodsteun aan te 
vragen. Om te helpen voorkomen dat deze ondernemers en ondernemingen vanwege de acute financiële 
nood niet kunnen voortbestaan, bieden we als gemeente lokaal maatwerk. Ondernemers zijn belangrijk voor 
de leefbaarheid in onze gemeente en het college vindt het belangrijk dat onze ondernemers kunnen blijven 
ondernemen en niet door de coronacrisis omvallen.  
De beleidsregels bieden de mogelijkheid om snel tot toekennen van de noodsteun over te gaan en gelden 
tot 1 juli 2022. De financiële steun op basis van deze beleidsregels kan worden gedekt uit het bestaande 
budget "Lokaal steunfonds aan ondernemers vanwege corona". 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
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 plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


