
 

 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over gevolgen Brexit 

Datum: 11 maart 2019 

 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende 

vragen over de gevolgen van de Brexit voor inwoners en ondernemers in Dinkelland. 

 

Inleiding 

De Brexit (het Verenigd Koninkrijk treedt uit de Europese Unie) komt met rasse schreden 

naderbij. Bedrijven en overheidsdiensten worden onvermijdelijk geconfronteerd met de 

gevolgen, terwijl er nog heel veel onduidelijkheid is. Wordt de Brexit uitgesteld, wordt het een 

harde of een zachtere Brexit? Dit roept bij de CDA-fractie de vraag op of en in hoeverre de 

gemeente Dinkelland zich voorbereidt op deze (vrijwel) onvermijdelijke Brexit. 

 

Vragen 

Dit roept bij de CDA-fractie de volgende vragen op: 

 

1. 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? 

2. 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? 

3. Is er contact tussen uw college en diverse overheden (met name met het Rijk) over 

de gevolgen van een harde of zachtere Brexit? Zo ja: waar bestaan deze contacten 

uit?  

4. 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? 

5. 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? Zo nee: waarom niet? 

 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Edo van Bree 

Gemeenteraadslid namens CDA 


