
Beoordelingscriteria tegemoetkoming kosten CTB Veere 
 

Bijlage bij collegevoorstel 22B.  Sinds 22 september 2021 moeten een aantal ondernemers en verenigingen controleren op Corona Toegangs Bewijzen (CTB). Om tegemoet te komen in materiële en personele kosten die dit met zich meebrengt, is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. Niet per se alle kosten worden vergoed. Deze regeling gaat om een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die in verband met ctb-controles worden gemaakt.  Om een eerlijke verdeling van de beschikbare gelden te bewerkstelligen, zijn de volgende beoordelingsregels vastgesteld die gebruikt worden bij de beoordeling van individuele aanvragen: 
 Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst; 
 Aanvragen worden per tijdvak achteraf beoordeeld; 
 Aanvragen worden getoetst aan de kaders van de regeling; dat wil zeggen dat de kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking moeten komen volgens de ministeriële kaders en dat er een goede duidelijke en geloofwaardige beschrijving moet zijn van de extra kosten die een ondernemer maakt ten behoeve van de uitvoering van ctb-controles. Gederfde omzet door de ctb-plicht bijvoorbeeld, wordt niet vergoed (omdat dit niet mag); 
 Aanvragen worden wekelijks beoordeeld aan de hand van deze beoordelingsregels door minimaal twee medewerkers van de gemeente; 
 Voor kosten van extra personele inzet wordt een maximum gehanteerd van         

€ 1.000,- per week; 
 Voor materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs faciliteren (zoals een scanner), wordt een maximum gehanteerd van € 1.000,- éénmalig of bij terugkerende materiële kosten € 1.000- per maand; 
 Voor evenementen geldt een totaal maximum van € 1.000,- per dag voor alle voor vergoeding in aanmerking komende kosten (sommige evenementen zijn meerdaags); 
 Aanvragen die binnenkomen nadat het volledige budget reeds is toegekend worden afgewezen wegens het bereiken van het plafond. In dat geval wordt de regeling ook offline gehaald; 
 Aanvragen kunnen ingediend tot en met 15-03-2022 – of zoveel eerder de regeling gesloten is. 


