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Beantwoording van de vragen 
1. Bent u bekend met de regeling van een bijdrage aan ondernemers en verenigingen voor de kosten van controle van 
coronatoegangsbewijzen als die van de gemeente Zwijndrecht?  
 
Het kabinet heeft een regeling in het leven geroepen waarbij aan de Veiligheidsregio's een specifieke uitkering is verstrekt 
voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs. De bijdrage heeft tot doel de 
naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken.  
 
Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die 
op grond van die tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder 
omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De gelden kunnen bij de Veiligheidsregio Utrecht worden gedeclareerd.  
 
Met deze regeling wordt in het land verschillend omgegaan. De regeling wordt in hoofdzaak gebruikt om toezichthouders 
in te huren om controles uit te voeren en om met beveiligers bedrijven en verenigingen te ondersteunen bij de controle 
van de coronatoegangsbewijzen. Er zijn ook gemeenten, zoals de gemeente Zwijndrecht die op basis van een declaratie 
een onkostenvergoeding verstrekken vanuit de regeling.  
 
In Woerden is gekozen om de regeling in te zetten bij bijzondere omstandigheden. Wanneer er een uitzonderlijke situatie 
plaatsvindt waardoor de controle van de coronatoegangsbewijzen in gevaar komt, dan huurt de gemeente beveiligers in 
om de controles voor een bedrijf of vereniging uit te voeren. Op basis van voorbeelden vanuit andere gemeenten en 
vragen vanuit ondernemers en verenigingen is besloten om te onderzoeken op welke manier de regeling in Woerden op 
een efficiënte wijze ingezet kan worden om kosten te vergoeden die gemaakt zijn door bedrijven en/of verenigingen.  
 
2. Bent u bereid tot het onderzoeken en/of vaststellen van een dergelijke bijdrage voor de Woerdense ondernemers en 
verengingen?  
 
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek heeft het college besloten een tijdelijke 
subsidieregeling voor de compensatie van de kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen vast te stellen. Het 
besluit en de regeling treft u als bijlage aan.  
 
3. Zo ja, binnen welke termijn is dit realiseerbaar?  
 
De regeling is inmiddels vastgesteld. De bedrijven en verenigingen zijn op de hoogte gesteld over de regeling. Zij hebben 



nu dan ook de mogelijkheid om een aanvraag voor een subsidie in te dienen.  
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/043730 



 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
Bijdrage in de kosten voor controle coronatoegangsbewijs 

 
Het controleren van bezoekers op een geldige QR-code kan flink in de papieren lopen voor 
ondernemers en (sport)verenigingen. Bijvoorbeeld loonkosten van medewerkers die de 
controle uitvoeren of externe inhuur van controleurs. Of materiële kosten die de controle van 
het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.  
 
De Rijksoverheid heeft extra geld aan gemeenten beschikbaar gesteld om controle van 
coronatoegangsbewijzen en de naleving daarvan te bevorderen en te ondersteunen. Recent 
was in het AD te lezen dat de gemeente Zwijndrecht een bijdrage geeft aan ondernemers en 
verenigingen voor de kosten die samenhangen met de verplichte controle op de 
coronatoegangsbewijzen. En voor die kosten niet al een andere financiële bijdrage wordt 
verstrekt. De regeling is door een gemeente vrij in te vullen. Zwijndrecht heeft bijvoorbeeld 
een totaalbijdrage van 85.000 euro als plafond vastgesteld. Ondernemers kunnen maximaal 
1000 euro declareren voor de kosten in de periode van 21 september tot en met 31 
december 2021. Voor verenigingen is het maximum gesteld op 500 euro. Vandaag kwam in 
het nieuws dat de gemeente Alphen aan den Rijn ook een dergelijke regeling gaat 
vaststellen. 
 
Als CDA Woerden hebben wij de volgende vragen aan het college. 
 
1. Bent u bekend met de regeling van een bijdrage aan ondernemers en verenigingen 

voor de kosten van controle van coronatoegangsbewijzen als die van de gemeente 
Zwijndrecht? 

2. Bent u bereid tot het onderzoeken en/of vaststellen van een dergelijke bijdrage voor 
de Woerdense ondernemers en verengingen? 

3. Zo ja, binnen welke termijn is dit realiseerbaar? 
 
Namens het CDA Woerden, 
 
Rumo van Aalst 
Raadslid 



Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 2021 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden 

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden 

 

besluit: 

 

vast te stellen de “Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen 

Woerden 2021” 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder: 

a. ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden  

b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden; 

c. coronatoegangsbewijs: coronatoegangsbewijs als bedoeld in artikel 58a van de Wet publieke 

gezondheid. 

 

Artikel 2 Toepassingsbereik 

1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van incidentele 

subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten. 

2. Voor zover daarvan bij deze subsidieregeling niet is afgeweken, is tevens het bepaalde bij of 

krachtens de ASV van toepassing. 

 

Artikel 3 Doelgroep 

1. Subsidie vanuit deze regeling kan uitsluitend worden verstrekt aan rechtspersonen in de 

gemeente Woerden die in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 de 

bij wet verplichte controle van het coronatoegangsbewijs (CTB) hebben uitgevoerd. De 

doelgroep is onderverdeeld in 3 categorieën: 

 

- categorie a: rechtspersonen die ten behoeve van de openstelling van hun eigen accommodatie of 

inrichting bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB, zoals horecaondernemers, 

sportscholen en sportverenigingen die een sportkantine exploiteren in eigen beheer; 

- categorie b: rechtspersonen die ten behoeve van de uitvoering van eigen activiteiten hun leden en 

andere bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB, zoals sportverenigingen en 

culturele verenigingen die een zaal of ruimte huren; 

- categorie c: evenementenorganisatoren die hun bezoekers hebben moeten controleren op een 

geldig CTB. 



 

2. Aanvrager dient bij de subsidieaanvraag aan te geven tot welke categorie men behoort. Indien 

aanvrager op het subsidieaanvraagformulier naar oordeel van het college een onjuiste categorie 

heeft vermeld, kan het college de categorie eenzijdig aanpassen. 

 

Artikel 4 Subsidiabele kosten en activiteiten 

1. Subsidie vanuit deze regeling wordt verstrekt voor activiteiten die aanvrager in de periode van 22 
september 2021 tot en met 31 december 2021 heeft verricht ten behoeve van het daadwerkelijk 
uitvoeren van de bij wet verplichte coronatoegangscontrole en eventuele kosten die aanvrager 
hiervoor heeft moeten maken zoals (extra) loonkosten, vrijwilligersvergoedingen en 
materiaalkosten. 
 

2. De volgende kosten komen niet in aanmerking:  

i. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;  

ii. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële 

bijdrage door het Rijk is verstrekt.  

iii. 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. 

Artikel 5 Hoogte subsidie 

De hoogte van de subsidie is een eenmalig maximaal bedrag per goedgekeurde aanvraag waarbij de 

hoogte van het bedrag afhankelijk is van de categorie waarin de aanvrager valt: 

- categorie a: een eenmalig bedrag van maximaal € 500,-; 

- categorie b: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-; 

- categorie c: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-. 

 

Artikel 6 Subsidieplafond 

Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van €130.000,- 

 

Artikel 7 Wijze van verdeling 

1. Iedere rechtspersoon / subsidieaanvrager die voldoet aan het gestelde in deze regeling ontvangt 

maximaal en eenmalig het bedrag aan subsidie dat correspondeert met de categorie waarin 

aanvrager naar oordeel van het college valt. 

2. Indien het totaalbedrag aan aangevraagde subsidie hoger is dan het in artikel 6 gestelde 

subsidieplafond, wordt het maximale subsidiebedrag per aanvrager zoals opgenomen in artikel 5 

naar rato verlaagd. Hierbij wordt het subsidieplafond gedeeld door het totaalbedrag aan 

aangevraagde subsidies met als uitkomst een percentage. Met dit percentage worden de 

oorspronkelijke maximale bedragen gecorrigeerd zodat de verhouding tussen de 

subsidiebedragen in tact blijft. 



3. Indien het totaalbedrag aan aangevraagde subsidie lager is dan het in artikel 6 gestelde 

subsidieplafond, leidt dit niet tot een verhoging van de maximale bedragen zoals opgenomen in 

artikel 5. 

4. Het daadwerkelijke subsidiebedrag per aanvrager wordt berekend na 6 januari 2022, zijnde de 

uiterlijke datum waarop een aanvraag moet zijn ingediend. 

 

Artikel 8 Weigeringsgronden 

In aanvulling op artikel 12 van de ASV kan de subsidie in ieder geval worden geweigerd indien: 

i. de aanvrager de controleplicht van het coronatoegangsbewijs die volgt uit de Wet publieke 

gezondheid en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 niet naleeft. 

ii. de kosten al op een andere wijze zijn of worden gesubsidieerd.  

iii. de volledige aanvraag niet binnen de gestelde indieningstermijn is ingediend. 

iv. de activiteiten niet in de gemeente Woerden hebben plaatsgevonden. 

Artikel 9 Aanvraag 

1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend uiterlijk 5 januari 2022. Aanvragen ingekomen na 

deze datum worden niet in behandeling genomen. 

2. Een aanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend middels het door het college 

vastgestelde aanvraagformulier. 

3. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

 

Artikel 10 Beslistermijn 

In afwijking van artikel 11 van de ASV  beslist het college uiterlijk 11 maart 2022 op de aanvraag. 

 

Artikel 11 Vaststelling 

1. Het college stelt subsidies op grond van deze subsidieregeling bij de verlening direct vast. 

2. Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijs te controleren. 

 

Artikel 12 Slotbepalingen 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en werkt 

terug tot en met 22 september 2021. 

2. Deze subsidieregeling vervalt op 16 januari 2022. 

3. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: “Tijdelijke subsidieregeling compensatie 

kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 2021”. 

4. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college. 

 

 

 

 



Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Woerden op 21 december 2021 

 

 

De secretaris    De burgemeester 

 

 

Drs. M.  Brander   V.J.H. Molkenboer 

 



Aanvraagformulier subsidie Tijdelijke Subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijzen  
 
Dit formulier dient voor 5 januari 2022 volledig ingevuld te zijn ontvangen op het e-mailadres 
covid19@woerden.nl.  
 
 
Naam rechtspersoon/vereniging : 
 
KvK-nr     : 
 
Bankrekeningnummer (IBAN)  :             tnv : 
 
Welke categorie is van toepassing :  
 
A. categorie a: rechtspersonen die ten behoeve van de openstelling van hun eigen accommodatie of 

inrichting bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB, zoals horecaondernemers, 
sportscholen en sportverenigingen die een sportkantine exploiteren in eigen beheer; 

B. categorie b: rechtspersonen die ten behoeve van de uitvoering van eigen activiteiten hun leden en 
andere bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB, zoals sportverenigingen die 
een zaal of ruimte huren en culturele verenigingen; 

C. categorie c: evenementenorganisatoren die hun bezoekers hebben moeten controleren op een 
geldig CTB. 

 
Gevraagd subsidiebedrag: € 
 
- categorie a: een eenmalig bedrag van maximaal € 500,-; 
- categorie b: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-; 
- categorie c: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-. 
 
 
Onderbouwing van het gevraagde subsidiebedrag: 
 
 
 
 
 
 
De volgende bijlagen zijn toegevoegd : 
 
 
Het is mogelijk dat aanvullende gegevens worden gevraagd door de gemeente voor de onderbouwing 
van de gevraagde subsidie. 
 
Hierbij verklaart: 
 
Achternaam     : 
Voornaam    : 
 
Functie bij het bedrijf/ de vereniging : 
 
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld namens de in dit formulier vermelde vereniging of het 
vermelde bedrijf. 
 
Handtekening    : 
 
Datum     : 
 
Als correspondentieadres wordt het adres gebruikt dat in het register van de Kamer van Koophandel 
wordt genoemd als correspondentieadres. Het e-mailadres waarmee de aanvraag is ingediend wordt 
ook gebruikt voor correspondentie. Dit alleen voor zover het aannemelijk is dat het om een  
e-mailadres gaat waarmee het bedrijf of de vereniging normaal gesproken correspondeert.  
 
 

mailto:covid19@woerden.nl


BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
Opsteller 
Wignand, Leendert 

 

Team 
Vergunningen Toezicht en Handhaving 

 

Vergadering van 
21 december 2021 

 

Kenmerk 
Z/21/034189 / D/21/045595 

 

Portefeuillehouder 
Victor Molkenboer 

 

Vertrouwelijkheid 
Openbaar 

 

Onderwerp 
Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 2021 

 

Besluit 
Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 

 
1. Besluit de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 
2021 vast te stellen. 
2. Stel het bijgevoegde aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle 
coronatoegangsbewijzen Woerden 2021 vast. 

 

 
 
   
 
Advies 
1. Besluit de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 2021 vast te 
stellen. 
2. Stel het aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 
2021 vast. 
 
   
 
Inleiding 
Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben afspraken gemaakt over de handhaving op coronatoegangsbewijzen (CTB). 
Niet alleen voor gemeenten ligt hier een taak. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen. 
Ondernemers, instellingen en verenigingen hebben de plicht om bezoekers te vragen naar een geldig 
coronatoegangsbewijs, dat overeenkomt met hun legitimatie. Ook hebben gemeenten een handhavingstaak of 
ondernemers de controle op de coronatoegangsbewijzen uitvoeren. Die handhaving vindt met name plaats in de drukker 
gelegen locaties. Dit vraagt de nodige capaciteit van gemeenten en ondernemers. 
 
Gemeenten en ondernemers krijgen voor deze extra taak €45 miljoen voor de periode 22 september tot en met 31 
december 2021. Deze bijdrage moet helpen om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en 
identiteitsdocumenten te ondersteunen en makkelijker te maken. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld (extra) 
beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van de CTB. Het ministerie van Justitie en 
Veiligheid heeft de verdeling van het geld onlangs bekendgemaakt en via de Veiligheidsregio's beschikbaar gesteld aan 
gemeenten. De gemeente Woerden ontvangt maximaal € 135.689,48. 
 
Het Beleidsteam Corona heeft gevraagd om een voorstel uit te werken voor een regeling waarbij ondernemers en 
organisatoren van (lokale) evenementen voor een financiële vergoeding in aanmerking komen middels een tijdelijke 
subsidieregeling. In dit voorstel wordt deze regeling nader toegelicht.  



 
 
 
  
 
   
 
De bevoegdheid van het college komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woerden 
 
   
 
Beoogd effect 
Het compenseren van onkosten die door bedrijven en instellingen zijn gemaakt voor het handhaven op de CTB. 
 
   
 
Argumenten 
Beeld vanuit andere gemeenten  
Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is geen eenduidig beleid over de inzet van de regeling. De meeste gemeenten werken 
zoals Woerden. Dat betekent dat in bijzondere situaties de gemeente ondernemers en verenigingen ondersteunt door de 
inzet van beveiligers en eventueel polsbandjes.   
 
De Veiligheidsregio Utrecht heeft half november een uitvraag gedaan en daar kwam uit dat in de Veiligheidsregio Utrecht 
ingezet werd op polsbandjes en beveiliging. Alleen in het oosten van het land waren er gemeenten die geld uitkeerden. 
Nu zijn er meer gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht die overgegaan zijn tot het vergoeden van (extra) kosten 
op basis van een aanvraag in verband met de controle op CTB's.   
 
Verzoeken vanuit verenigingen en ondernemers  
Er zijn geen verzoeken ontvangen over uitzonderlijke situaties waarbij de gemeente gevraagd is mankracht in te zetten. 
Wel ligt er een verzoek van een sportvereniging om een subsidie voor de kosten van beveiliging  die zonder overleg is 
ingezet.   
 
Daarnaast heeft de KHN bij het laatste horecaoverleg in Woerden gevraagd of ook in Woerden ondernemers een 
declaratie kunnen indienen voor het controleren op de CTB. Dit omdat Alphen aan den Rijn en Montfoort ook overgaan tot 
compensatie van de kosten.   
 
Door de avondlockdown is er op bepaalde plaatsen minder druk op de controle van de CTB. De vragen rondom de 
handhaving ontstond toen de CTB de enige maatregel was en met name jongeren probeerden de controle te ontlopen. 
Door de avondlockdown is deze druk een stuk minder geworden. Al moeten overdag ook de CTB gecontroleerd worden.  
 
Hoogte van de subsidie  
De gemeente Woerden heeft de mogelijkheid om maximaal € 135.689,48 te besteden aan de subsidieregeling. De 
gemeente heeft tot nu toe € 3.000 besteed aan kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de CTB-
regeling. De verwachting is dat er nog een bedrag van € 2.000 bij komt in de maand december.  
 
Voorgesteld wordt om een subsidieplafond te hanteren van € 130.000 waarbij drie categorieën worden gehanteerd. 
 
Deze categorieën zijn:  

  categorie a: rechtspersonen die ten behoeve van de openstelling van hun eigen accommodatie of inrichting 
bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB, zoals horecaondernemers, sportscholen en 
sportverenigingen die een sportkantine exploiteren in eigen beheer; 

  categorie b: rechtspersonen die ten behoeve van de uitvoering van eigen activiteiten hun leden en andere 
bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB, zoals sportverenigingen die een zaal of ruimte huren 
en culturele verenigingen; 

  categorie c: evenementenorganisatoren die hun bezoekers hebben moeten controleren op een geldig CTB. 

Uit een inventarisatie is gebleken dat er in Woerden ongeveer 300 locaties/instellingen zijn waar een CTB gecontroleerd 
wordt. Er hebben daarnaast negen evenementen plaatsgevonden waarbij de CTB zijn gecontroleerd in de periode 
waarop de regeling betrekking heeft. 
 
De volgende verdeling wordt voorgesteld:  



  categorie a: een eenmalig bedrag van maximaal € 500,-; 
  categorie b: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-; 
  categorie c: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-. 

Wijze van verdeling  
De verwachting is niet dat alle ondernemers en verenigingen kosten hebben gemaakt. Met deze bedragen wordt de kans 
groot geacht dat iedereen in aanmerking kan komen voor de maximale vergoeding. De kans bestaat echter ook dat het 
subsidieplafond niet voldoende is om iedereen een vergoeding te kunnen geven. Omdat de wens is om iedereen 
tegemoet te komen, is in de regeling opgenomen dat bij een overschrijding van het subsidieplafond het maximale 
subsidiebedrag naar rato wordt verlaagd. Op deze manier ontvangt iedereen die recht heeft op een vergoeding ook 
daadwerkelijk een vergoeding.  
 
Uitvoering  
Een subsidie wordt aangevraagd door middel van het sturen van een formulier naar een e-mailadres. Bij dat formulier is 
een factuur, verklaring of andere informatie nodig om aan te tonen dat de kosten zijn gemaakt. Hiervoor wordt het reeds 
bestaande e-mailadres: covid19@woerden.nl gebruikt. Dit moet voor 5 januari 2022 gebeuren. Voor 7 januari 2022 dient 
de gemeente de Veiligheidsregio te informeren over het totaalbedrag van de te compenseren kosten middels een 
declaratie. Op deze manier heeft de gemeente twee dagen de tijd om te bepalen welk bedrag gedeclareerd moet worden. 
Wanneer op voorhand duidelijk is, dat het om het totaalbedrag van € 130.000 gaat, zal de declaratie voor deze regeling 
eerder ingediend worden. Voor 11 maart 2022 wordt op de subsidie beschikt. 
 
 
  
 
   
 
Kanttekening 
Advies is gegeven door: Coronaprojectgroep 
 
Hoogte van de subsidie  
De bedragen die genoemd zijn, zijn mede gebaseerd op het wat er mogelijk verdeeld kan worden als iedereen een 
verzoek doet. Het is mogelijk andere bedragen nu in de regeling op te nemen. Bij hogere bedragen wordt eerder het 
subsidieplafond bereikt en zal een veel lager bedrag aan de orde zijn. € 500 is een redelijk bedrag en als onverhoopt dit 
bedrag met € 50 wordt verlaagd, dan is de teleurstelling minder groot dan een bedrag van € 1.000 dat verlaagd wordt 
naar bijvoorbeeld € 700 of minder.  
 
Wijze van verdeling  
Er bestaat ook de mogelijkheid om een methode te hanteren waarbij bij het bereiken van het subsidieplafond er geen 
mogelijkheid is meer tot het aanvragen van een subsidie. De aanvragen worden dan toegekend op basis van volgorde 
van binnenkomst en bij twijfelgevallen op basis van loting. Dit wordt niet geadviseerd. Op deze wijze kunnen organisaties 
naast een vergoeding grijpen. Dit is niet klantvriendelijk gelet op de korte periode en de komende feestdagen. Ook is bij 
de voorgestelde methode iedereen verzekerd van een bedrag. 
 
Uitvoering   
Vanwege de korte voorbereidingstijd is de uitvoering niet belegd in de organisatie. Vanuit de Projectgroep Corona zal 
intern gezocht worden naar mogelijkheden om deze regeling uit te voeren. De uitvoering kan kosten met zich 
meebrengen die op dit moment nog niet zijn te voorzien. 
 
Er zal geen uitvoerige controle plaatsvinden. In die gevallen waarbij op basis van een verklaring van gemaakte kosten en 
uren de subsidie wordt verleend, bestaat het risico dat de subsidieverlening en het gebruik van de regeling van het Rijk 
onterecht is. Ook in die gevallen waarbij er wel sprake is van een factuur zal geen 100% controle plaatsvinden. Het risico 
bestaat dus dat geld terugbetaald moet worden omdat deze kosten onterecht via de Veiligheidsregio zijn gedeclareerd. 
Voor deze kosten is geen dekking in de begroting opgenomen. 
 
  
 
   
 
Financiën 
Op basis van inwoneraantal is aan onze gemeente een bedrag toegekend voor de periode van 22 september 2021 tot en 
met 31 december 2021. Niet-bestede middelen vloeien terug naar het Rijk. Het bedrag is specifiek bedoeld 
voor ondersteuning van controle op CTB. Kosten die gemaakt zijn tussen 22 september 2021 en 31 december 2021 
komen voor vergoeding in aanmerking. 



 
Er geldt een terugbetalingsverplichting van de gemeenten aan de Veiligheidsregio indien het ontvangen voorschot de 
ontvangen middelen niet (geheel) zijn uitgegeven en verantwoordt in de SiSa (Single information, single audit).   
 
Op grond van artikel 34a van de Wet veiligheidsregio’s, zijn op deze specifieke uitkering de artikelen 17a en 17b van de 
Financiële verhoudingswet van overeenkomstige toepassing, wat wil zeggen dat de verantwoording van de besteding van 
de middelen verloopt via het SiSasysteem. De verantwoording door medeoverheden vindt, indien van toepassing, ook 
door middel van SiSa plaats. 
 
Toelichting op de SiSa methodiek:  
Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen 
zij via de methodiek SiSa: single information, single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige 
accountantscontrole. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken die gemeenten en provincies maken.  
 
   
 
Uitvoering 
De regeling wordt bekend gemaakt via het gemeenteblad. 
 
   
 
Communicatie / Website 
Op de website en via de sociale mediakanalen wordt de regeling bekend gemaakt. Daarnaast worden zoveel mogelijk 
potentiele gegadigden via e-mail op de hoogte gesteld van de regeling. 
 
   
 
Ondernemingsraad 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Bijlagen 

  Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 2021 
  Formulier Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Woerden 2021 
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