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Vergoeding van gemeente bij controleplicht coronatoegangsbewijs (CTB)

Beste organisatie uit de gemeente Krimpenerwaard,
Het coronatoegangsbewijs wordt binnenkort afgeschaft. Na 25 februari hebben de meeste bezoekers van
horeca, cultuuraccommodaties, sportkantines, binnensportlocaties, locaties voor recreatie en evenementen geen
coronatoegangsbewijs meer nodig om binnen te komen. Alleen voor locaties of evenementen met meer dan 500
bezoekers en geen vaste zitplaatsen geldt dan dat bezoekers zich moeten laten testen en dat de organisatie het
coronatoegangsbewijs nog moet controleren.
De gemeente vergoedt de kosten die u gemaakt heeft bij de controle van het coronatoegangsbewijs
De afgelopen periode heeft u uw bezoekers bij binnenkomst moeten controleren op het coronatoegangsbewijs.
Deze controle bleek een lastige klus, zeker voor organisaties die werken met vrijwilligers. Daarom heeft de
gemeente Krimpenerwaard € 150.000,- beschikbaar gesteld om organisaties hierbij te helpen. Elke organisatie
kan maximaal €6.000,- vergoed krijgen. Bijvoorbeeld voor het inhuren van een gastheer/-vrouw of beveiligers of
voor het aanschaffen van een smartphone waarmee vrijwilligers de QR-code konden scannen.
U kunt tot 12 maart een vergoeding aanvragen
U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten van activiteiten of aankopen die plaatsvonden in de periode van 1
januari tot 25 februari 2022 die betrekking hebben op het controleren van het coronatoegangsbewijs. Vul
bijgaand declaratieformulier in en mail deze samen met de werkelijke factuur voor 12 maart naar
s.lina@krimpenerwaard.nl.
Op de factuur/facturen is de volgende informatie te vinden:
-

De naam van uw organisatie
De naam/namen van de organisatie(s) die u geholpen heeft/hebben
De periode waarin de hulp heeft plaats gevonden
Het totale bedrag dat u heeft uitgegeven aan de hulp (inclusief BTW)
Bij afnemen van diensten: het aantal uren van de hulp die u gekregen heeft

Meer informatie over deze regeling leest u op onze website
Pas als alle declaraties van de organisaties in onze gemeente binnen zijn, kan de gemeente Krimpenerwaard
beoordelen of u een (volledige) vergoeding krijgt. Er zal steekproefsgewijs controle plaatsvinden op de ingezette
gelden. Wilt u meer informatie over deze regeling? Kijk dan op www.krimpenerwaard.nl/ctb-bijdrage.
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Neemt u bij vragen over de regeling gerust contact met ons op
Het controleren van het CTB was voor elke organisatie een uitdaging. Als gemeente zijn we daarom blij met de
aangekondigde afschaffing van het CTB. Heeft u nog vragen over de vergoeding en het aanvragen hiervan?
Neem dan contact op met Sabine Lina (s.lina@krimpenerwaard.nl) of Robert Coomans
(r.coomans@krimpenerwaard.nl). U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.

Met vriendelijke groet,

P.L. Paans
burgemeester gemeente Krimpenerwaard
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