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MEMO
Aan

: de raads- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Memo over toekenning coronagelden vanwege controle
coronatoegangsbewijzen

Datum

: 13 januari 2022

Geachte raads- en burgerleden,
Het kabinet heeft in september 2021 besloten om de veiligheidsregio’s een speciale uitkering te
verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het
coronatoegangsbewijs. Dit betreft een bedrag van € 45 miljoen. De veiligheidsregio BrabantNoord heeft een bedrag van € 1.698.305,- gekregen. Dit bedrag wordt verdeeld over de
aangesloten gemeenten naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021. De gemeente
Boekel ontvangt op basis van deze berekening € 28.220,-.
De gemeenten worden in staat gesteld de gelden uit te keren naar eigen inzicht. Er zijn wel
landelijke voorwaarden verbonden aan de uitkering van deze gelden en er dient achteraf
verantwoording te worden afgelegd over de besteding van het bedrag. Voor vergoeding komen
de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die
op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht waren om de
coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de
controle van het coronatoegangsbewijs in aanmerking:
i. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
ii. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in
verband met de loonkosten, bedoeld onder i.
iii. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van
werknemers en arbeidskrachten.
iv. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument
faciliteren.
v. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en
met iv.
Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met
31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.
Niet vergoedbare kosten
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten 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;
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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.
Vanwege deze coronagelden is op 7 oktober 2021 een brief verstuurd om aan
horecaondernemers en paracommerciële horecaondernemers in de gemeente Boekel kenbaar
te maken dat zij middelen kunnen aanvragen. In totaal zijn er vijf aanvragen ingediend voor de
coronagelden.
Het totaalbedrag waarom gevraagd werd, is hoger dan het totaal beschikbare bedrag. Het
college van burgemeester en wethouders heeft besloten om bij een aanvraag van minder dan €
5.000,- het volledige gevraagde bedrag toe te kennen. Aanvragen boven dit bedrag krijgen een
percentage van het gevraagde bedrag.
Uitgangspunt is geweest dat er niet meer middelen worden toegekend dan er financiële
middelen toegekend zijn, zodat de regeling kostenneutraal kan worden uitgevoerd. Er worden
niet meer financiële middelen beschikbaar gesteld dan de gemeente Boekel vanuit de
veiligheidsregio ontvangt. De gelden worden beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de
verantwoording voldoet aan de vanuit het Rijk gestelde eisen. Mocht een organisatie niet aan
deze voorwaarden voldoen dan vervalt de toekenning.
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