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Incidentele subsidie Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen gemeente Putten

Geldend van 07 -12 -2021 t/m heden

Incidentele subsidie tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen gemeente Putten. Het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten overwegende dat:

• Ondernemers, verenigingen en stichtingen kosten moeten maken voor de verplichte controle van 
coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten;

• Het rijk daarvoor een aanvullende bijdrage verstrekt ter ondersteuning van de naleving van 
controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 
december 2021 en deze bijdrage via de VNOG beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente 
Putten.

Doel van deze subsidieregeling
Het doel van deze subsidieregeling is de ondersteuning van de naleving van controle op 
coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Subsidiabele kosten
1. Subsidiabel zijn kosten die door de door aanvrager gemaakt moeten worden voor de naleving van 

controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 
2021. De volgende kosten komen in aanmerking:
a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, tot een maximum van 35 euro 

excl. btw.;
b. in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage tot een 

maximum van 25 euro per uur per vrijwilliger;
c. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in 

verband met de loonkosten, bedoeld onder a;
d. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van 

werknemers en arbeidskrachten;
e. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
f. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met e.

2. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:
a. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 (dus dat zijn ook de 

reguliere loonkosten);
b. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage 

door het Rijk is verstrekt;
c. 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.

Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend éénmalig verstrekt aan ondernemers, verenigingen en stichtingen:
a. met een in de gemeente Putten aanwezige inrichting of locatie;
b. waarvoor bij bezoek door publiek het beschikken over een coronatoegangsbewijs krachtens de Wet 

publieke gezondheid is voorgeschreven, en
c. die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 daadwerkelijk 

ondersteunen.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie is maximaal € 1.000,-- .

Subsidieplafond en verdeelcriteria
1. Het subsidieplafond bedraagt voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 

115.000 euro;
2. Burgemeester en wethouders behandelen alle aanvragen in één keer. Is het budget niet toereikend dat 

zullen de bedragenevenredig en procentueel naar beneden worden bijgesteld. 
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3. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, 
geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het in het eerste lid genoemde subsidieplafond 
is bereikt.

4. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad 
de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de 
aanvraag is aangevuld.

Weigeringsgronden
Een aanvraag kan, naast de in de ASV genoemde gronden, wordt afgewezen als de aanvrager zich niet houdt 
aan de huidige regelgeving met betrekking tot de controleplicht van coronatoegangsbewijs in combinatie met 
het identiteitsdocument.

Subsidieaanvraag
1. Aanvragen kunnen tussen 15 december 2021 en 31 december 2021 worden ingediend. Aanvragen 

ingekomen na 31 december worden niet in behandeling genomen.
2. Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W via het daarvoor vastgestelde digitale 

aanvraagformulier.
3. Bij de aanvraag dienen direct de bewijsstukken meegeleverd te moeten worden waaruit blijkt dat uw 

organisatie de kosten ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Denk hierbij aan:
a Een kostenoverzicht van uw subsidiabele kosten.
b Scans van betaalbewijzen en eventuele facturen.


