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Geachte heer/mevrouw,
De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 januari 2022 de ministeriële regeling “Regeling specifieke
uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022” bekend gemaakt. Op basis van deze regeling
kunnen gemeenten aanspraak maken op een eenmalige specifieke uitkering als bijdrage in de kosten die
gemaakt worden om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die
tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht waren om de coronatoegangsbewijzen te controleren en,
onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen.
Afgelopen jaar heeft u gebruik gemaakt van de 1e incidentele bijdrage controle coronatoegangsbewijzen.
Daarom sturen we u hierbij de mogelijkheid om opnieuw een bijdrage voor de gemaakte kosten aan te
vragen. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 650,-.
In aanmerking komende kosten
1. Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 25
maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.
2. Kosten die gemaakt worden om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten
die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de
coronatoegangs-bewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen
en deze controle te bevorderen.
Niet in aanmerking komende kosten
1. Kosten voor activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze geen bijdrage
leveren aan het doel.
2. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage
door het Rijk is verstrekt
3. 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.

Als u gebruik wilt maken van de bovengenoemde regeling dan kunt u hiervoor bijgaand formulier invullen,
scannen en vóór 30 mei retourneren via secretariaatsamenlevingruimte@raalte.nl of per post versturen aan
gemeente Raalte, secretariaat samenleving, Postbus 140, 8100 AC Raalte.
Verantwoording en controle
Met het indienen van deze aanvraag heeft u zich geconformeerd aan de regelgeving met betrekking tot de
controleplicht van het Corona Toegangsbewijs (de QR-code). Wanneer daar om gevraagd wordt moet u
kosten die voor compensatie in aanmerking komen kunnen aantonen met facturen, urenregistraties of andere
relevante bijlagen.
Met vriendelijke groet
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