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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de inzet van Rijksmiddelen die beschikbaar gesteld 
zijn ter ondersteuning op de controle van het coronatoegangsbewijs bij organisaties waar vanuit de Tijdelijke 
regeling COVID-19 een verplichting op geldt. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de beleidsregel ''Ondersteuningsgelden controle 
coronatoegangsbewijs'' vast te stellen. 
 
Toelichting 
Als gevolg van de controleplicht op het coronatoegangsbewijs voor organisaties die vanuit de Tijdelijke 
regeling maatregelen COVID-19 hiervoor zijn aangemerkt, is er een extra belasting op deze organisaties. 
Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het 
ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat 
nodig is. De Minister van Justitie en Veiligheid verstrekt deze incidentele bijdrage aan de veiligheidsregio op 
grond van artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s. De gelden zijn naar inwoneraantal verdeeld onder de 
Twentse gemeenten. Specifiek voor Tubbergen betekent dit een bijdrage van € 54.887,11. De 
ondersteuningsperiode geldt van 22 september 2021 tot 31 december 2021. 
 
Door middel van de vastgestelde beleidsregel, komen ondernemers en organisatoren in aanmerking voor 
een tegemoetkoming. De criteria voor in aanmerking komende kosten, die in de beleidsregel vermeld 
worden, zijn opgesteld door het Rijk. De ondernemers en organisatoren kunnen een aanvraag doen voor 
een tegemoetkoming in de gemaakte kosten tot een maximum van €1.000 per organisatie. De beleidsregel 
treft u aan in de bijlage. 
 
Na het verstrijken van de termijn voor het aanvragen van de tegemoetkoming in gemaakte kosten, wordt 
begin januari bekeken hoeveel aanvragen er binnen gekomen zijn. Mocht het totaal aangevraagde bedrag 
(max. €1.000 per aanvraag) hoger zijn dan de specifieke uitkering van €54.887,11, dan zal er een 
verdeelsleutel toegepast worden. 
 
De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten 
te ondersteunen en te vergemakkelijken voor organisaties binnen onze gemeente. 
 
 
 

 



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, (plv.) mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen 
aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres 
is h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de waarnemend burgemeester 

 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 



Beleidsregel ‘Ondersteuningsgelden controle coronatoegangsbewijs’’ gemeente 
Tubbergen 
  

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen besluit;  

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Tubbergen 2018; 

gelet op de ontvangen Rijksgelden voor ondersteuning van de naleving van de controleplicht op het 

coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is; 

vast te stellen de beleidsregel ‘’Ondersteuningsgelden controle coronatoegangsbewijs’’ gemeente 

Tubbergen. 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene begripsbepaling 

Artikel 1.1 Begripsbepaling  

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: 
 
1. ASV: de Algemene Subsidieverordening Gemeente Tubbergen 2018; 
2. Tijdelijke regeling: Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 

Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, 
kenmerk 1784401-214492-WJZ, houdende tijdelijke bepalingen voor het Europese deel van 
Nederland in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van Covid-19. 

3. Verdeelsleutel: systematiek om te komen tot een evenredige verdeling van de door het Rijk 
toegekende gelden.  

4. Specifieke uitkeringen: hieronder worden in het bijzonder – maar niet uitsluitend – de volgende 
regelingen verstaan: 
a. tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW1 en NOW2); 
b. tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA); 
c. tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVSO) ; 
d. tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO); 
e. tegemoetkoming vaste lasten (TVL); 
f. steunregelingen in verband met Covid-19 van de Provincie Overijssel, waarop organisaties 

rechtstreeks een beroep (hebben) kunnen doen.  

Artikel 1.2 Doelstelling  

Het bieden van een incidentele financiële bijdrage ter ondersteuning bij of nabij voorzieningen die 

op grond van de Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, 

onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van 

werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van 

coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. 

 

Artikel 1.3 Reikwijdte  

1. De regeling is van toepassing op organisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente 

Tubbergen. 

2. Uitgesloten zijn organisaties die hun aanvraag niet vóór 8 januari 2022 hebben ingediend.  



Artikel 1.4 Tegemoetkoming 

1. De ondersteuningsperiode is de periode gelegen tussen 22 september 2021 en 31 december 

2021.  

2. De ondersteuningsperiode kan worden verlengd indien vanuit het Rijk hiervoor een aanwijzing 

volgt.  

3. Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten gemaakt ter ondersteuning van 

de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:  

a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; 

b. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale 

zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a; 

c. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing 

van werknemers en arbeidskrachten; 

d. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument 

faciliteren; 

e. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot 

en met d. 

4. Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:  

a. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021; 

b. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan na 31 december 2021; 

c. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële 

bijdrage door het Rijk is verstrekt; 

d. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht 

op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond 

van de Wet op het btw-compensatiefonds. 

Artikel 1.5 Hoogte van de subsidie en verdeelsleutel 

Wanneer aan de voorwaarden van deze regeling voldaan wordt, zal in ieder geval een deel van de 
kosten gecompenseerd worden. Op basis van het aantal binnengekomen aanvragen en het totaal 
bedrag aan gevraagde compensatie wordt een verdeelsleutel gemaakt. Met behulp van deze 
verdeelsleutel wordt het beschikbaar gestelde bedrag verdeeld.  
 

Artikel 1.6 Subsidieplafond 

1. Er is een maximum bedrag beschikbaar gesteld van € 54.887,11 voor het totaal aan aanvragen 
op grond van deze regeling.  

2. Het maximum bedrag per organisatie is gesteld op € 1000.  
3. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het maximum bedrag zoals genoemd in het 

eerste lid, volgens een verdeelsleutel over het aantal aanvragen verdeeld. 
 
 
  



Artikel 1.7 Verdeling 
 
Het beschikbare subsidiebedrag wordt als volgt verdeeld: 
 

1. Als het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, wordt na de uiterste indieningsdatum het 
maximum beschikbare subsidiebedrag per organisatie, genoemd in artikel 1.6, verdeeld volgens 
een gelijk percentage van het aanvraagbedrag onder de indieners. Bij alle aanvragers wordt een 
gezamenlijke korting ter grootte van de overschrijding van het subsidieplafond toegepast volgens 
de percentuele verhouding van hun aanvraag; 

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft 
gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum 
waarop de aanvraag is aangevuld. 

 
 

Hoofdstuk 2: Aanvraag en verstrekking 

Artikel 2.1 De aanvraag  

1. Er kan van deze regeling gebruik gemaakt worden door alle benodigde gegevens volledig in te 

vullen via het aanvraagformulier dat via de gemeentelijke website te vinden is. Uw aanvraag 

dient vóór 8 januari 2022 bij ons binnen te zijn. Hier zijn de volgende voorwaarden aan 

verbonden: 

2. Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien: 

a. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier is ingediend;  

b. er wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 1.4 van deze beleidsregel. 

 

Artikel 2.2 Beoordeling 

1. Na het verstrijken van de aanvraagtermijn, eindigend op 8 januari 2022, worden de aanvragen 

beoordeeld. 

 

Artikel 2.3 Vaststelling en verlening subsidie  

1. Het college behoudt zich het recht voor om nadere informatie op te vragen ten behoeve van de 

verlening.  

2. De subsidie als bedoeld in artikel 1.5 wordt direct door het college vastgesteld. Voor de 

vaststelling van deze subsidie wordt geen verantwoordingsverslag gevraagd. 

3. Betaling van het subsidiebedrag vindt plaats zo spoedig mogelijk na verzending van de 

beschikking.  

 

Artikel 2.4 Weigeringsgronden  

1. De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet 

bestuursrecht en artikel 9 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Tubbergen 2018’ 

genoemde weigeringsgronden in ieder geval worden geweigerd indien de aanvraag niet aan het 

bepaalde in deze regeling voldoet.  

 

  



Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

Artikel 3.1 Hardheidsclausule  

Het college beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet. Indien, 

gelet op het doel en de strekking van de regel, de toepassing van de regel kan leiden tot 

onbillijkheden van overwegende aard in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen, 

is het college bevoegd af te wijken van de regel. 

 

Artikel 3.2 Inwerkingtreding  

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.  

 

Artikel 3.3 Citeertitel  

Deze regeling wordt aangehaald als: “Beleidsregel Ondersteuningsgelden controle 

coronatoegangsbewijs Tubbergen’’  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Tubbergen gehouden op 16-11-2021.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

De waarnemend burgemeester,    De secretaris, 

      

    J. Hermans-Vloedbeld     ing. J.L.M Scholten 

 

          

 

 

      

 

 

 

 

 



Toelichting Beleidsregel ‘Ondersteuningsgelden controle coronatoegangsbewijs’’ 

gemeente Tubbergen 

 

Artikel 1.7 Verdeling 

 

Bij een dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt na de uiterste indieningsdatum een 

percentage bepaald waarmee het bedrag verdeeld wordt. 

 

Het maximum bedrag voor het totaal aanvragen is gesteld op € 54.887,11. Het maximaal aan te 

vragen bedrag = €1.000. Alle hogere aangevraagde bedragen worden teruggebracht naar €1.000. 

 

Voorbeeld 1: 

Er zijn in totaal 150 aanvragen. 

100 X  € 50  = € 5.000,00 

20   X  € 350 = € 7.000,00 

40   X  €1000 = € 40.000,00 

 

Het totaal aangevraagd bedrag is €52.000,00. Alle bedragen kunnen uitgekeerd worden zoals 

aangevraagd. Bedrag dat niet uitgekeerd is gaat terug naar ministerie van J&V 

 

Voorbeeld 2:  

Er zijn in totaal 90 aanvragen. 

10   X  € 50  = € 500,00 

30   X  € 450 = € 13.500,00 

50   X  €1000 = € 50.000,00 

 

Het totaal aangevraagde bedrag is €64.000,00. Er is meer aangevraagd dat het maximaal 

beschikbaar bedrag. 

 

Formule: Beschikbare bedrag / aangevraagde bedrag = percentage van aangevraagde bedrag dat 

men als tegemoetkoming krijgt. 54.887,11 / 64.000 = 85,76% 

 

Iedereen die €50 aangevraagd heeft krijgt: €50 x 85,76% = 42,88 

Iedereen die €450 aangevraagd heeft krijgt: €450 x 85,76% = 385,92 

Iedereen die €1000 aangevraagd heeft krijgt: €1000 x 85,76% = 857,60 
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Datum 24 september 2021 
Onderwerp Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 

coronatoegangsbewijzen 
 
 
Geachte voorzitters van de veiligheidsregio, 
 
Inleiding 
Zoals in het Veiligheidsberaad van 22 september jl. is aangekondigd, heeft het 
kabinet besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor 
het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het 
coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. De Minister van Justitie en 
Veiligheid verstrekt deze incidentele bijdrage aan de veiligheidsregio op grond van 
artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s. De bijdrage heeft tot doel de naleving 
van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te 
ondersteunen en te vergemakkelijken. De beschikking voor deze bijdrage treft u 
bijgesloten aan. 
 
Aanleiding 
Veiligheidsregio’s hebben, op grond van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s, een 
rol in het organiseren van de crisisbeheersing. Gedurende de covid-19 crisis 
ontwikkelt de behoefte aan maatregelen zich, waarbij onderscheid bestaat tussen 
regio’s en tussen gemeenten binnen de regio. Vanwege het opheffen van het 
overgrote deel van de maatregelen wordt de controle van een coronatoegangsbewijs 
op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (hierna: 
tijdelijke regeling) essentieel geacht. Deze controle wordt uitgevoerd door 
beheerders van voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs 
krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven. Om daarbij te 
ondersteunen en de naleving van de verplichtingen te bevorderen is inzet van 
ondersteunend personeel nodig. De veiligheidsregio is goed in staat om de behoefte 
te inventariseren en de inzet daarheen te sturen waar het risico op niet-naleving van 
de maatregel groot is. Mogelijk ten overvloede, wijs ik u erop dat de inzet van het 
personeel de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeente en de 
veiligheidsregio niet wijzigt. De ondersteuners zijn geen toezichthouders en hebben 
geen publiekrechtelijke bevoegdheden. 
 
Hoogte van de bijdrage 
Om de inzet van ondersteunend personeel mogelijk te maken stelt het kabinet € 45 
miljoen ter beschikking. Dit bedrag wordt verdeeld onder de veiligheidsregio’s naar 

 
 

Projectorganisatie  
COVID-19 
  

Turfmarkt 147 
2511 DP  Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/jenv 
 

  

Ons kenmerk 
POC19 
  

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 
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COVID-19 
Datum 
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Ons kenmerk 
POC19 
 

 
 

rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021. Uw veiligheidsregio ontvangt een 
voorschot van 100% van de specifieke uitkering zoals opgenomen in bijlage 1. 
 
In aanmerking komende kosten 
Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de 
ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling 
verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder 
omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de 
inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren 
of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te 
denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing 
van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen 
(compliance assistance). Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de 
periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor 
vergoeding in aanmerking. 
 
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de 
veiligheidsregio en in overeenstemming met de veiligheidsregio door derden 
gemaakt worden ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de 
Tijdelijke regeling in aanmerking: 

i. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; 
ii. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale 

zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i; 
iii. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie 

en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; 
iv. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en 

identiteitsdocument faciliteren; 
v. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld 

onder i tot en met iv. 
 
Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan 
geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds (zie kopje ‘niet 
vergoedbare kosten’ onder iii). 
 
Niet vergoedbare kosten 
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking: 

i. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021; 
ii. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een 

andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt. 
iii. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 

1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op 
compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds. 

 
Verantwoording 
Op grond van artikel 34a van de Wet veiligheidsregio’s, zijn op deze specifieke 
uitkering de artikelen 17a en 17b van de Financiële verhoudingswet van 
overeenkomstige toepassing, wat wil zeggen dat de verantwoording van de 
besteding van de middelen verloopt via het u bekende SiSa-systeem (Single 
information, single audit). De verantwoording door medeoverheden vindt, indien 
van toepassing, ook door middel van SiSa plaats. Als de verantwoording naar mijn 
oordeel onvoldoende informatie bevat over de gedane uitgaven stel ik binnen acht 
weken de veiligheidsregio in de gelegenheid de verantwoording aan te vullen binnen 
een nader te bepalen termijn. Niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.  
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Wellicht ten overvloede wil ik u vragen bij de concrete invulling er alert op te zijn 
dat elementen zoals staatssteun en aanbestedingsrecht een rol kunnen spelen. 
 
De Minister van Justitie en Veiligheid,  

 
Ferd Grapperhaus 
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Bijlage 1 Verdeling tussen veiligheidsregio’s 
 
De verdeling van de middelen (€ 45 mln.) over de veiligheidsregio’s is gebaseerd op 
het aantal inwoners per veiligheidsregio per 1 januari 2021 (CBS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidsregio Aantal inwoners Procentueel Bedrag
Amsterdam-Amstelland 1.071.823            6,1% 2.759.993,68
Brabant-Noord 659.524               3,8% 1.698.304,73
Brabant-Zuidoost 784.390               4,5% 2.019.840,44
Drenthe 494.771               2,8% 1.274.058,16
Flevoland 428.226               2,5% 1.102.701,71
Fryslân 651.435               3,7% 1.677.475,18
Gelderland-Midden 701.253               4,0% 1.805.758,83
Gelderland-Zuid 564.021               3,2% 1.452.380,10
Gooi en Vechtstreek 259.109               1,5% 667.217,63
Groningen 586.937               3,4% 1.511.389,86
Haaglanden 1.122.240            6,4% 2.889.819,78
Hollands Midden 814.457               4,7% 2.097.264,36
IJsselland 534.800               3,1% 1.377.134,68
Kennemerland 551.826               3,2% 1.420.977,41
Limburg-Noord 521.618               3,0% 1.343.190,42
Midden- en West-Brabant 1.130.035            6,5% 2.909.892,27
Noord- en Oost-Gelderland 831.329               4,8% 2.140.710,54
Noord-Holland-Noord 665.867               3,8% 1.714.638,25
Rotterdam-Rijnmond 1.328.301            7,6% 3.420.436,37
Twente 631.733               3,6% 1.626.741,63
Utrecht 1.361.153            7,8% 3.505.031,78
Zaanstreek-Waterland 339.861               1,9% 875.157,76
Zeeland 385.400               2,2% 992.422,78
Zuid-Holland-Zuid 461.052               2,6% 1.187.230,17
Zuid-Limburg 594.254               3,4% 1.530.231,47

Totaal 17.475.415       45.000.000



Checklist 
 
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen 
 
Vanwege het opheffen van het overgrote deel van de maatregelen COVID-19 per 25 september 2021 
wordt de controle van een coronatoegangsbewijs op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling 
maatregelen covid-19 essentieel geacht. Om beheerders van voorzieningen te ondersteunen bij deze 
controle en de naleving van de verplichtingen te bevorderen is inzet van ondersteunend personeel 
nodig. De rijksoverheid heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld. Deze bijdrage vergoedt kosten 
voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de 
controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. De bijdrage biedt 
ondersteuning van de horecasector, maar ook cultuur, sport(kantines), evenementen en alle andere 
beheerders van voorzieningen waarvoor het beschikken over een coronatoegangsbewijs is 
voorgeschreven. Er zijn vooraf criteria opgesteld waar aan moet worden voldaan. Het maximum 

bedrag welke per organisatie kan worden uitgekeerd is € 1000,-.  

 
Na het verstrijken van de termijn voor het aanvragen van de tegemoetkoming in gemaakte kosten, 
wordt begin januari bekeken hoeveel aanvragen er binnen gekomen zijn. Mocht het totaal 
aangevraagde bedrag (max. €1.000 per aanvraag) hoger zijn dan de specifieke totale uitkering, dan 
zal er een verdeelsleutel toegepast worden. Dit kan ook inhouden dat slechts een gedeelte van de 
door u ingediende kosten voor vergoeding in aanmerking komt. 
 
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking: 

 verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; 

 verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale 
zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;  

 in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en 
aansturing van werknemers en arbeidskrachten; 

 materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en 
identiteitsdocument faciliteren; 

 
Kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep 
worden gedaan op het btw-compensatiefonds. Ook vervalt bij vergoeding van deze kosten het recht 
op aftrek van omzetbelasting. Wanneer onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden kan 
op de achterzijde het aanvraagformulier ‘Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen’ worden ingevuld. Meer informatie vindt u in de beleidsregel ‘Incidentele 
bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen’ 
 
 
          Ja Nee  
 

De organisatie is statutair gevestigd in de gemeente Tubbergen?    
 

De kosten zijn gemaakt voor inzet van werknemers of       
arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle  
van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. 
 

De aanvraag is uiterlijk 8  januari 2022 ingediend?      
 

De kosten zijn gemaakt tussen 22 september 2021 en 31 december 2021?   
 

Voor de kosten is  geen specifieke uitkering of een andere financiële     
bijdrage door het Rijk verstrekt?    
 
 
       
Zie achterzijde 



Aanvraagformulier 
 
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen 
 
Voldoet u aan de voorwaarden in de checklist, dan vult u dit formulier volledig in.  
Uw aanvraag moet uiterlijk 8 januari 2022 bij ons binnen zijn. Na deze datum worden alle ingediende 
aanvragen beoordeeld. 
 
U kunt het aanvraagformulier sturen naar: 
Gemeente Tubbergen 
t.a.v. Publieke Dienstverlening, Team APV & Bijzondere wetten.  
Postbus 30 
7650 AA Tubbergen 
gemeente@tubbergen.nl 
 

 
1. Gegevens aanvrager 

 
Naam en voorletters : _______________________________________________________ 
 
Naam rechtspersoon : _______________________________________________________ 
 
Adres   : _______________________________________________________ 
 
Postcode en plaats  : _______________________________________________________ 
 
KVK-inschrijvingsnummer : _______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer  : _______________________________________________________ 
 
E-mail adres  : _______________________________________________________ 
 
Bankrekeningnummer  : _______________________________________________________ 
 

2. Kostensoort 
Meerdere mogelijkheden  
 
 verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten 

 

 verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in 
verband met de loonkosten 
 

 in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van 
werknemers en arbeidskrachten 
 

 materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument 
faciliteren 

 
3. Factuur  

Bij de aanvraag moet ten minste een factuur worden ingediend met daarop een duidelijke 
weergave van de gemaakte kosten ten behoeve van de controle op het coronatoegangsbewijs. 
Eventueel kunt u een en ander kort schriftelijk toelichten in een bijlage. 

 

Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

 

__________________________________  _____________________________________ 

Plaats, Datum      Handtekening aanvrager  

     

mailto:gemeente@tubbergen.nl

