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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 van CDA Dinkelland, met 
betrekking tot coronasteun aan ondernemers. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Het college heeft bij het Rijk aandacht gevraagd voor de situatie van zogenoemde grensondernemers. 
 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Hoe gaat het nu met de ondernemers in Dinkelland tijdens deze coronacrisis en op welke wijze ondersteunt 
het college hen? 
 
Antwoord 1: 
Op hoofdlijnen kan worden aangegeven dat een groot deel van de Dinkellandse ondernemers niet of 
nauwelijks (meer) last heeft van de coronacrisis. Dit zijn voornamelijk branches die niet rechtstreeks 
getroffen zijn door sluiting van bedrijven e.d. Echter, er is ook een aantal branches waar de coronacrisis wel 
degelijk grote invloed heeft (gehad). Er is, zeker ook tijdens de coronacrisis, op verschillende manieren 
contact geweest met vele ondernemers; telefonisch, bedrijfsbezoeken, mail. Daarbij is de aandacht juist ook 
uitgegaan naar de zwaar(der) getroffen branches als horeca, detailhandel, evenementen en hun 
leveranciers. De nachthoreca en de horeca die is gericht op (grote) groepen mensen hebben nog steeds 
weinig perspectief en zijn zwaar getroffen. De signalen die wij krijgen is dat met name startende 
ondernemers, die nog geen kans hebben gehad om een financiële buffer op te bouwen, het extra moeilijk 
hebben. Ook viel deze groep ondernemers lange tijd buiten de Rijksregelingen m.b.t. de financiële 
tegemoetkomingen. 
 
Het college heeft gedurende de coronacrisis allerlei vormen van ondersteuning geboden, waaronder: 

 Verruimde terrassen waardoor het reguliere aantal terrasstoelen toch kan worden gebruikt, ondanks 

de noodzakelijke 1,5 meter afstand 

 Lokaal noodsteunfonds voor ondernemers 

 Uitstel van betaling belastingen, al dan niet met betalingsregelingen 

 



 Niet in rekening brengen precario 

 Financiële tegemoetkoming vanwege controle Coronatoegangsbewijs 

 
Vraag 2: 
Ten aanzien van het krantenartikel: Hoeveel ondernemers of inwoners zijn dit in Dinkelland? 
 
Antwoord 2: 
Het college weet niet hoeveel in Nederland gevestigde ondernemers in Duitsland wonen (en vice versa). 
Ook als dat wel bekend zou zijn, is niet te achterhalen welke van deze ondernemers "tussen wal en schip 
vallen". In bepaalde gevallen kan er wel in Duitsland steun worden ontvangen en voor andere gevallen niet. 
Dat hangt af van de specifieke (privé-)situatie. 
 
Vraag 3: 
In hoeverre past de gemeente maatwerk toe bij de ondernemers die zich hebben gemeld? Wat kan de 
gemeente Dinkelland wel of niet voor deze ondernemers betekenen? 
 
Antwoord 3: 
Ondernemers die niet in aanmerking komen voor Rijksregelingen, kunnen zich melden bij de gemeente. Er 
kan een tegemoetkoming in de zakelijke vaste lasten worden gegeven op basis van het Lokaal 
noodsteunfonds. Daarbij wordt maatwerk geleverd. 
 
Vraag 4: 
In het krantenartikel wordt specifiek genoemd over een ondernemer woonachtig in Duitsland en ondernemer 
in Nederland. Heeft de gemeente Dinkelland contact met deze ondernemer gehad? En op welke manier 
wordt hij voortgeholpen? 
 
Antwoord 4: 
Er is diverse keren contact geweest met deze ondernemer. Het college heeft daarbij ook meermaals 
aangegeven dat de ondernemer aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in de zakelijke vaste lasten, 
op basis van het lokaal noodsteunfonds. Er is echter nooit een aanvraag ingediend met o.a. een overzicht 
van de zakelijke vaste lasten. Ook heeft het college ruimte geboden voor een verruimd terras. 
 
Vraag 5: 
Zijn er ook ondernemers die op andere manieren tussen wal en schip vallen? Op welke manier probeert de 
gemeente deze ondernemers te vinden en te ondersteunen? 
 
Antwoord 5: 
In algemene zin heeft het college via ondernemersverenigingen, nieuwsbrieven, tijdens bedrijfsbezoeken, 
telefonisch, via mailcontact aangegeven dat er samen met ondernemers kan worden gekeken naar 
maatwerksteun op basis van het lokaal noodsteunfonds voor ondernemers. 
 
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 door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
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 


