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Geachte heer, mevrouw,
Alle gemeenten in Nederland hebben geld gekregen van het kabinet om horeca, organisaties
en verenigingen te helpen bij de controle van het coronatoegangsbewijs CTB) en
identiteitsbewijzen. Het kabinet heeft daarvoor 45 miljoen beschikbaar en verdeelt dit bedrag
onder de Veiligheidsregio’s in Nederland. Het budget van een Veiligheidsregio is afgestemd op
het aantal inwoners dat er woont.
Waarvoor is geld beschikbaar?
Horeca, bioscopen, restaurants, sportkantines, kleedkamers, gemeenschapshuizen,
evenementen: op deze plekken is controle van CTB en identiteitsbewijs verplicht. Voor de
uitvoering van deze controleplicht is inzet van extra personeel of vrijwilligers nodig. Om de
naleving van de controleplicht te bevorderen is een bijdrage in deze kosten mogelijk. Deze
bijdrage is voor de extra inzet van werknemers, tijdelijke arbeidskrachten en van vrijwilligers
die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen
makkelijker maken. Denk daarbij aan de inzet van gastheren, gastvrouwen of beveiligers. Ook
voor de kosten van voorzieningen om controle mogelijk te maken, is geld beschikbaar.
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Hoe hoog is de bijdrage die je aan kunt vragen?
De maximale bijdrage die u aan kunt vragen is € 500,-. U kunt dit bedrag met terugwerkende
kracht vanaf 25 september 2021 aanvragen. Voor niet horeca en niet para commerciële
inrichtingen, waaronder sportverenigingen, kunt u voor aanvraag van de bijdrage de maatstaf
gebruiken van de maximale vrijwilligersvergoedingen zoals deze is bepaald door de
Belastingdienst. Wanneer u er voor kiest om de bijdrage aan te vragen rekenen wij erop dat u
uw bezoekers controleert op het CTB. Hier voeren wij steekproefsgewijs controles op uit.
Hoe kunt u een bijdrage aanvragen?
Een aanvraag voor een bijdrage in de extra personeelskosten vanwege CTB-controle kunt u
indienen bij de gemeente Oss. Vul daarvoor bijgevoegd formulier in en stuur deze in een mail
aan ctb@oss.nl. Wij zorgen dan dat het bedrag naar uw rekening wordt overgemaakt.
Hebt u vragen?
Hebt u vragen na het lezen van deze brief, stuur dan een mail aan ctb@oss.nl.
Met vriendelijke groet,
De Burgemeester van de gemeente Oss,

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

