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Onderwerp 
Aanvragen horecavoucher & declareren kosten CTB controle 

Geachte heer, mevrouw, 

We realiseren ons dat u als horecaondememer een zware tijd heeft gehad. De lockdowns en 
beperkingen door de coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op u, uw personeel en het 
bedrijf. Het behoud van een levendige horecasector is belangrijk voor onze stad. Daarom willen we u 
helpen door u de mogelijkheid te geven om een horecavoucher aan te vragen. 

lnjuni 2021 heeft de Gemeenteraad de herstelagenda Economie en Werk vastgesteld met een pakket 
maatregelen om ondememers te ondersteunen. Een van de maatregelen was een horecavoucher. Met 
deze voucher konden horecaondememers een subsidie krijgen van maximaal € 500,- voor het 
coronaproof maken van hun bedrijf, incl. terras. Deze regeling is op 1 maart 2022 gesloten. 

We merken dat de behoefte aan concrete ondersteuning sterk per horecaondememer verschilt. Met 
deze voucher willen we een financiele bijdrage leveren aan uw eigen hulpvraag gericht op het herstel 
van uw horecabedrijf. Met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen is gesproken over hoe de 
herstelagenda hierbij ondersteuning kan bieden. We stellen opnieuw een horecavoucher beschikbaar. 
In deze brief leest u hier meer over. 

Voorwaarden horecavoucher 
• Maximaal € 1.000,- per horecaondememer ( eenmalige subsidie, aan te vragen v66r 31-12- 

2022). 
• Voor wie is de voucher: ondememer met een horecavergunning. 
• Kosten die gedeclareerd kunnen worden: kosten gemaakt in 2021 en 2022 voor 

ondersteuning, oplossing of een advies voor uw hulpvraag en is gericht op het herstel van uw 
horecabedrijf. Dit kunt u aantonen middels een factuur. 
U kunt hierbij denken aan financieel advies om de financien op orde te krijgen 
(belastingadvies of investeringen), juridisch advies over bijvoorbeeld het aangaan van 
nieuwe contracten of overeenkomsten, een business coach voor mentale support of voor 
nieuwe creatieve ideeen. 

Zo vraagt u de horecavoucher aan 
• Dat kan online via de website van de gemeente www .assen.nl/coronavirus klik op 

'Ondememers'. Hier vindt u het digitale aanvraagformulier horecavoucher. Na het invullen 
voegt u de factuur in PDF-format toe en dient u de aanvraag in. U ontvangt vervolgens een 
ontvangstbevestiging per mail. 

• Na beoordeling en verwerking ontvangt u een financiele bijdrage van maximaal € 1.000,-. 
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Kosten CTB controle declareren 
Ondememers kunnen gemaakte kosten voor de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen 2022 
binnen de sectoren cultuur, sport en horeca declareren bij de gemeente Assen. 

Op 4 maart 2022 heeft de gemeente Assen u middels een persbericht ingelicht over dit proces. In het 
periodiek overleg met het bestuur van KHN Assen en VIA hebben wij vernomen dat dit bericht niet 
alle ondememers heeft bereikt. 

Inmiddels is de deadline voor het indienen van de declaratie verlopen. Om de ondememers die nog 
een declaratie willen indienen alsnog tegemoet te komen, hebben wij de deadline verlengd tot en met 
26 april 2022. 

Voor de zorgvuldigheid nog even de richtlijnen: 
• Het aanvragen gebeurt op basis van een gespecificeerde factuur van de daadwerkelijk 

gemaakte kosten tussen 1 januari tot 25 februari 2022. (bijvoorbeeld 10-15 minuten tijd aan 
CTB controle per uur) 

• De gemaakte kosten zijn gerelateerd aan de verplichte CTB controle. 
• Beoordeling van de aanvraag vindt plaats op basis van de randvoorwaarden van het 

Ministerie. 

Aanvragen declaraties kunnen verzonden worden naar: Gemeente Assen 
Afdeling Crediteuren 
Noordersingel 33 
9401 JW ASSEN 

Voor vragen kunt u contact opnemen met accountmanager Rik van der Wal via economie@assen.nl 
of via 06 31 14 03 53. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

\ 

burgemeester 
M.L.J. Out 

gemeentesecretaris 
T. Dijkstra 


