
 

 

Vragen Corona regels voor ondernemers die in Dinkelland hun bedrijf 

hebben maar hun woonadres is in Duitsland gevestigd. 

 

 

Voorzitter, 

Burgerbelangen Dinkelland komt niet alleen op voor haar inwoners maar ook 

ondernemers maken deel uit van deze Gemeente. Derhalve hebben wij enkele vragen 

over de mogelijkheden die er zijn voor ondernemers die in Dinkelland een onderneming 

hebben maar zelf in Duitsland wonen. 

 

- In hoeverre heeft het College contact met deze groep die tussen wal en schip geraken. 

Voorzitter dit onderwerp hebben wij eerder behandeld en Weth. Brand gaf te kennen niet 

deel te nemen om met de Gemeentes Oldenzaal, Losser en Tubbergen samen te werken 

op dit gebied. Dinkelland zou dit uit zich zelf wel kunnen redden. Is de wethouder dit nog 

steeds van mening? 

 

- Er hebben zich een aantal ondernemers met bovengenoemd geval gemeld maar 

ondanks meerdere e-mail berichten worden de vragen van deze ondernemers niet 

beantwoord, waarom niet? Het water staat hun aan de lippen en de Gemeente reageert 

niet. Wat is de achterliggende redenen? 

 

- Ondernemers die in Nederland hun bedrijf hebben, belastingen betalen moeten die niet 

normaal onder de regelingen vallen die Nederland hen in de coronatijd kan c.q. moeten 

geven? Zo nee, waarom niet? 

 

- Als bedrijven/ondernemers volgens de KvK gesitueerd zijn in Nederland geldt dan niet 

automatisch het Nederlands Recht? Zo nee, waarom niet? 

 

- Staatssecretaris van Ark heeft op 24 april de 2020 de 2e kamer medegedeeld dat een 

zelfstandige die buiten Nederland woont maar zijn/haar bedrijf in Nederland heeft kan 

aanspraak maken op bijstand voor bedrijfskapitaal. Op deze manier worden zelfstandige 

ondernemers op deze manier ondersteund. Voorzitter kan Weth. Brand aangeven of dit 

van toepassing is onder deze ondernemers? Zo nee, waarom niet? 

 

- Op welke manier kan de Gemeente Dinkelland bovenstaande ondernemers 

ondersteunen om te zorgen dat als iedereen straks ooit is ingeënt en alle horeca en/of 

andere zaken weer geopend zijn nog bestaan? 

Wij horen graag de antwoorden van de wethouder en vragen toch zeer dringend om 

contact met die ondernemers op te nemen die zich hiervoor gemeld hebben. Dat zijn wij 

wel aan hun verplicht. Of vindt u niet Wethouder? 


