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Onderwerp: Verzoek kostenvergoeding aan horecaondernemers verplichte CTB check   
  
Geachte leden van het college,  
  
Tijdens het veiligheidsberaad van 22 september heeft het kabinet aangekondigd de 
Veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving 
van de controleplicht van het CTB op locaties waar dat verplicht is. Het doel van deze uitkering is 
om de naleving van de controle op CTB’s te ondersteunen en vergemakkelijken voor degenen die 
hier in de werkpraktijk mee te maken hebben.  
 
Sinds 25 september zijn ondernemers en hun medewerkers op locaties waar de check op CTB’s 
verplicht is aan het werken met de CoronaCheck. Uit navraag naar de bevindingen blijkt dat het 
naleven van de controleplicht op CTB  een aanzienlijke extra kostenpost oplevert, voor zowel 
personele inzet alsmede gemaakte kosten voor aangeschafte materialen. 
 
Een groot deel van de horecaondernemers in de gemeenten Purmerend en Beemster zijn 
aangesloten bij KHN en wordt op deze wijze vertegenwoordigd door het lokale KHN bestuur. 
Namens het bestuur en de leden doen wij bij deze het verzoek om deze aanvraag in behandeling 
te nemen bij zowel de gemeente als bij de veiligheidsregio. 
 
Op basis van eerder genoemde bevindingen willen we het volgende verzoek indienen:  
 
Compensatie extra gemaakte kosten 
Compenseer ondernemers voor de werkelijke (gemaakte) loon- en materiële kosten ten tijde van 
de controleplicht middels een individueel ingediend verzoek van ondernemers aan gemeente 
Purmerend en Beemster. Om dit hanteerbaar en uitvoerbaar te maken, worden ondernemers 
voorzien van een standaardformulier dat het berekenen van de extra gemaakte loonkosten 
vergemakkelijkt, zowel voor eigen als extern ingehuurd personeel (zie voorbeeld Excel formulier in 
bijlage). Het verzoek tot deze bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en 
arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van 
coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken en is daarmee in lijn met artikel 6.30 
van de ‘Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen’. Middels het formulier worden de 
daadwerkelijk gemaakte kosten verder gespecificeerd.   
  
Met vriendelijke groet, namens het  bestuur van KHN Purmerend - Beemster, Koninklijke Horeca 
Nederland 
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