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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 52331-2021 
 
Medewerker : Annemieke  Hooghiemstra 
Team : Maatschappelijke Ontwikkeling 
Datum : 18 november 2021 
Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien 

      
 
BIJLAGEN: 

  Verzoek Koninklijke Horeca Nederland (zaaknummer 52385-2021) 
AFSTEMMING MET →  
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Besteding Corona Toegangsbewijs (CTB)-middelen. 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
1. In te stemmen met het voorstel van het Gemeentelijk Beleidsteam om de “CTB-middelen” beschikbaar 

te stellen voor concrete initiatieven en projecten die passen binnen de kaders die door de 
Veiligheidsregio zijn opgesteld en tot het maximale bedrag dat door Rijksoverheid beschikbaar gesteld;  

2. In te stemmen met het voorstel dat toekenning van de middelen in mandaat door de coördinator 
integrale veiligheid wordt afgehandeld; 

3. De raad te informeren via de nieuwsbrief. 
 
SAMENVATTING 
Tijdens de persconferentie op 14 september 2021 is afgekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) 
verplicht werd in restaurants en cafés, op festivals en bij evenementen, bij sportwedstrijden zoals in het 
betaald voetbal en in bioscopen en theaters. Daarbij is bekend gemaakt dat gemeenten een bedrag 
zouden ontvangen om de controle op het CTB beter uit te voeren. Het college heeft besloten dat de 
middelen die resteren na de inkoop van extra uren toezicht en handhaving, besteed kunnen worden aan 
concrete initiatieven en projecten die de controle op het CTB ondersteunen in de breedste zin van het 
woord.  
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INLEIDING 
Tijdens de persconferentie op 14 september 2021 is afgekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) 
verplicht werd in restaurants en cafés, op festivals en bij evenementen, bij sportwedstrijden zoals in het 
betaald voetbal en in bioscopen en theaters. Daarbij is bekend gemaakt dat gemeenten een bedrag 
zouden ontvangen om de controle op het CTB beter uit te voeren.  
 
In de stuurgroep Corona op 25 oktober 2021 is melding gemaakt van dit bedrag en besloten dat we er in 
ieder geval extra uren voor de inzet van Boa’s in deze maanden van gaan betalen. In overleg met 
gemeente Deventer is afgesproken dat we ongeveer 150 tot 200 uren kunnen inkopen (bedrag van circa 
6.000 tot 8.000 euro). Die uren worden daadwerkelijk ingezet t.b.v. controle CTB. Er blijft dus nog een 
bedrag van circa 40.000 euro over waarop de gemeente Olst-Wijhe een beroep kan doen. De 
coronavraagbaak is hiervan op de hoogte, zodat zij alert kunnen zijn op mogelijkheden om dit geld op de 
goede plek te besteden.  
 
Tot begin november waren er geen concrete verzoeken gekomen waarvoor deze middelen beschikbaar 
gesteld kunnen worden (polsbandjes, stewards, etc). Inmiddels zijn er 2 verzoeken binnen gekomen. Op 
vrijdag 5 november 2021 heeft de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het verzoek ingediend om de 
middelen uit te keren aan de horecaondernemers. Dit naar aanleiding van een publicatie over de 
gemeente Raalte, waaruit bleek dat iedere instelling of vereniging die CTB controles moet uitvoeren  
€ 1.000,- uitgekeerd kreeg uit deze pot. Maandag 15 november jl. heeft sportclub Overwetering contact 
gezocht over de mogelijkheden voor het ontvangen van een bedrag uit de Rijksmiddelen. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Besluitvorming over besteding van de CTB-middelen en beantwoording van de verzoeken van KHN en  
SC Overwetering.  
 
KADER 
Op 7 oktober hebben wij een handout van de Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. Uit dat document 
blijkt dat voor Olst-Wijhe een bedrag van ruim 47.000 beschikbaar is, dat binnen de genoemde kaders 
besteed kan worden. De kaders zijn als volgt geformuleerd:  
Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 
december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de 
volgende kosten die door de gemeenten worden gemaakt ter ondersteuning van de naleving van artikel 
6.30 van de Tijdelijke regeling 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. 
 
ARGUMENTEN 
Afgelopen donderdag zijn enkele scenario’s voor besteding aan de orde geweest in het Gemeentelijk 
Beleidsteam (GBT). Op basis van die bespreking is geconcludeerd om geen actief subsidiebeleid te 
voeren of algemene toekenning van de middelen aan de organisaties te doen. Het GBT wil het geld graag 
beschikbaar stellen voor concrete initiatieven die voor een bepaalde branche van toepassing is. 
Bijvoorbeeld het doen van een weerbaarheidstraining voor horecapersoneel en vrijwilligers bij een 
sportvereniging die CTB check uitvoeren, of het financieren van polsbandjes om de CTB-check te 
vergemakkelijken. Er is ook overwogen dat het beschikbaar stellen van toezichthouders voor een concrete 
gelegenheid mogelijk zou moeten zijn. Echter het personeel daarvoor is zeer lastig in te huren vanwege 
enorme krapte op die arbeidsmarkt.  
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DRAAGVLAK 
Bevindingen in Raalte 
Voor de gemeente Raalte is een bedrag van € 97.000 beschikbaar. De verdeling is gebaseerd op 
inwoneraantal. De gemeente had geïnventariseerd dat circa 80 instellingen in aanmerking zouden komen. 
Daarop is het bedrag van € 1.000 gebaseerd. Na de aankondiging van de regeling hebben zich 200 extra 
instellingen/verenigingen/bedrijven gemeld die in aanmerking willen komen voor de regeling. De gemeente 
Raalte heeft nu de keus gemaakt om alleen de instellingen die vanaf september de CTB check doen in 
aanmerking komen en de gemeente heeft een bedrag uit eigen middelen gereserveerd om een 
aanvullende uitkering te kunnen doen, of om het bedrag aan het Rijk terug te betalen, want over de 
rechtmatigheid bestaat nog discussie. Ten slotte heeft de gemeente, naast positieve, ook negatieve 
reacties ontvangen omdat de gemeente “meewerkt aan het CTB-stelsel en zo de tweedeling in de 
samenleving stimuleert”.  
 
Inventarisatie Olst-Wijhe 
Wij hebben een eerste inventarisatie gemaakt welke instellingen, ondernemers of verengingen een CTB-
check doen. Dit zijn circa 30 horeca bedrijven, 4 sportaccommodaties binnen, 35 
sportverenigingen/bedrijven en 20 kunst- en cultuurinstellingen. In totaal circa 90 organisaties. Uit de 
simpele rekensom (naar het voorbeeld van Raalte) volgt dat wij afgerond € 400,- per organisatie 
beschikbaar zouden kunnen stellen (€ 40.000 : 90 organisaties).  Risico hierbij is dat deze werkwijze toch 
niet de goedkeuring van het Rijk krijgt en wij als gemeente het bedrag moeten terug betalen 
 
Regionaal beeld 
In Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Steenwijkerland en Ommen wordt geen mogelijkheid geboden voor 
het aanvragen van een subsidie. Daar wordt extra toezicht ingezet en het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt 
voor de polsbandjes-checkpoints. In die gemeenten zal waarschijnlijk niet het hele bedrag besteed 
worden. In Dalfsen en Hardenberg wordt het voorbeeld van Raalte gevolgd. In Deventer wordt 
hoogstwaarschijnlijk een regeling opgesteld waarbij gemaakte kosten (binnen de kaders van de handout) 
gedeclareerd kunnen worden.  
 
DUURZAAMHEID 
n.v.t. 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
Als in afwijking van het voorgestelde besluit overgegaan wordt tot toekenning van een vergoeding aan 
iedere organisatie die een CTB-check doet van een vast bedrag, dan zou het beschikbaar gestelde bedrag 
misschien ontoereikend kunnen zijn en aangevuld moeten worden met eigen middelen. Anderzijds bestaat 
het risico dat het Rijk (achteraf) niet instemt met de verdeling van het geld, zodat we het bedrag terug 
moeten betalen.  
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Zie risico.  
Er worden geen eigen middelen ingezet. Betreft middelen die vanuit de Rijksoverheid beschikbaar zijn 
gesteld.  
 
AANPAK/UITVOERING 
Concrete verzoeken worden door de coördinator integrale veiligheid, in overleg met de coronavraagbaak 
behandeld.  
 
 


