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Bestedingsregeling coronatoegangsbewijscontrole 
 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer; 
 
overwegende dat: 

• het kabinet financiële middelen ter beschikking heeft gesteld voor de controle op de 
coronatoegangsbewijzen (kortweg: ctb); 

• voor Zoetemeer een bedrag van 322.743 euro beschikbaar is; 

• deze controle met name in horecabedrijven, bij sportverenigingen en in culturele 
instelingen plaatsvindt; 

• team Handhaving ook belast is met extra activiteiten in verband met de controle van het 
ctb; 

• het hierboven genoemde bedrag op een zo eerlijk mogelijke wijze moet worden verdeeld. 
 
gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016; 
 
besluiten 
vast te stellen de volgende regeling: 
Bestedingsregeling coronatoegangsbewijscontrole.  
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016; 
b. De aanvrager: diegene die verplicht is de controle van het ctb uit te voeren; 
c. Ctb: coronatoegangsbewijs; 
d. Centrale controleposten: posten die worden gestationeerd in één van de drie centrale 

controlegebieden en van waaruit de controle van het ctb voor het gebied waarin zij zijn 
gevestigd, wordt uitgevoerd; 

e. Subsidieplafond: het maximaal beschikbare bedrag van 322.743 euro. 
 
Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 
Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor:  
1. De (extra) personele inzet die nodig is in verband met de controle van het ctb; 
2. De aanschaf van materiaal dat noodzakelijk is voor de controle van het ctb; 
3. Het inrichten en bemensen van centrale controleposten voor de controle van het ctb. 

 
Artikel 3 Drie sporen 
Het subsidieplafond wordt langs de volgende drie sporen ter beschikking gesteld: 
Spoor 1 Aanvragers. 
Spoor 2 Voor de bemensing en inrichting van centrale controleposten. Dit mag alleen in de 
volgende drie centrale controlegebieden: 
1. Het Stadshart: inclusief Stadstheater, bioscoop en speelautomatenhallen; 
2. Dorpsstraat: inclusief de zijstraten en het CKC; 
3. Van Tuyllpark: sportverenigingen, inclusief commerciële horeca bij Silverdome en 
Silverdome zelf. 
Verzoeken voor het aanwijzen van centrale controlegebieden elders in de stad, worden door 
het college afzonderlijk beoordeeld. 
Spoor 3 De extra inzet van de gemeentelijke handhavers. 
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Artikel 4 Weigeringsgronden 
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening wordt de 
subsidie in ieder geval geweigerd indien: 
a. de activiteiten waarvoor het subsidieplafond beschikbaar is, vóór 22 september 2021 zijn 

uitgevoerd; 
b. de activiteiten waarvoor het subsidieplafond beschikbaar is, ná 31 december 2021 

worden uitgevoerd; 
c. niet wordt voldaan aan de uitvoeringsregeling van artikel 5 van deze bestedingsregeling. 
 
Artikel 5 Procedurebepalingen  
De van toepassing zijnde uitvoeringsregeling is als bijlage bij deze bestedingsregeling 
gevoegd en daarmee onverbrekelijk verbonden.  
 
Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond  
1. Het verdelingsmechanisme is: die het eerst komt, die het eerst maalt.  
2. Aanvragen voor subsidie worden geregistreerd en behandeld op volgorde van 

binnenkomst.  
3. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de 

gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van 
de aanvraag de datum waarop de aanvraag is ingediend. 

4. Voor iedere aanvrager is, zolang het subsidieplafond niet is bereikt, in eerste instantie 
maximaal 1.000 euro beschikbaar. Dat bedrag wordt voor de aanvrager gereserveerd tot 
en met één maand na het indienen van de aanvraag.  

5. Aanvragers komen in aanmerking voor toekenning van bedragen van meer dan 1.000 
euro zolang het subsidieplafond niet is bereikt. Dit met inachtneming van lid 1 en lid 2 
van dit artikel 

6. De aanvrager levert de eerste factuur uiterlijk één maand na het indienen van de 
aanvraag bij het college in.  

7. Wordt niet aan het gestelde in lid 6 van dit artikel voldaan, dan vervalt de reservering van 
het geld. 

8. Indien het subsidieplafond het toelaat, komen aanvragen met terugwerkende kracht en 
met in achtneming van artikel 4 aanhef en onder a, in aanmerking voor subsidie. 

9. Er mogen per aanvrager meer aanvragen worden ingeleverd. 
10. Aanvragen mogen tot en met 31 januari 2022 worden ingeleverd.  
 
Artikel 7 Centrale controlepost  
Aanvragers die betrokken zijn bij de inrichting van een centrale controlepost en daaraan 
deelnemen, kunnen geen aanspraak maken op een individuele bijdrage. 
 
Artikel 8 Discretionaire bevoegdheid  
Het college kan gemotiveerd van deze bestedingsregeling afwijken.  
 
Artikel 9 Slotbepalingen 
1. Deze regeling treedt op 15 november 2021 in werking. 
2. Deze regeling vervalt op 1 februari 2022. 
3. De regeling wordt aangehaald als: Bestedingsregeling coronatoegangsbewijscontrole. 
 
 


