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Geacht college van Burgemeester en
Wethouders,
Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe. Specifieke uitkeringen zijn
middelen uit's Rijks kas toe die onder voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van
deze beschikking wordt u over deze voorwaarden geïnformeerd.

1 BETROKKEN PARTIJEN
VERSTREKT DOOR

Minister van Justitie en Veiligheid

TOEGEKEND AAN

College van B&W van de gemeente Weert

D.ATUM

03-05-2022

|

REGELING
KENMERK

3713352

TYPE

Specifieke uitkering

NAAM

Naleving controle coronatoegangsbewijzen

CODERING

A13

BEDRAG

€ 191.100,00

JAAR

2022, bestedingsperiode zie Regeling specifieke uitkering naleving
controle coronatoegangsbewijzen artikel 4 lid 2.

lOMSCHRIJVING REGELING

I

BASIS VAN DE VERSTREKKING
Artikel 17, vijfde lid. Financiële Verhoudingswet en Regeling specifieke uitkering naleving controle
coronatoegangsbewijzen.
BELEIDSDOELSTELLING
De specifieke uitkering heeft tot doel het ondersteunen van de naleving van artikel 6.30 van de
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit betekent dat de bijdrage kan worden ingezet voor het
ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten en, onder
omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen, bij of nabij

voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke
gezondheid is voorgeschreven. Artikel 6 van de ministeriële regeling gaat verder in op de
voorwaarden van de specifieke uitkering.
WIJZE VAN BETALING
Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit wordt bij wijze van voorschot
100% van het toegekende bedrag aan u overgemaakt.
Het bedrag zal worden gestort op bankrekeningnummer NL13 BNGH 0285 0093 03 ten name van
gemeente Weert onder vermelding van "Specifieke uitkering naleving controle CTB".
GENERIEKE WETGEVING
FINANCIËLt-VERHOUDINGSWET

U dient het beschikte bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar
te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, artikel 17a.
VERANTWOORDING
U verantwoordt via het systeem van single Information, single audit (sisa), zoals bepaald in de
ministeriële regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen van de
verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het ministerie van BZK in werking.
Er volgt opschorting van uitbetaling van de algemene uitkering totdat de
verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een maximum van 26 weken.
De Minister van Justitie en Veiligheid stelt de verlening van de specifieke uitkering uiterlijk
vast op 31 december 2023 in het geval van zelfstandige uitvoering.
De Minister van Justitie en Veiligheid stelt de verlening van de specifieke uitkering uiterlijk
vast op 31 december 2024 in het geval er gebruik wordt gemaakt van SiSa tussen
medeoverheden. U dient voor 1 juni 2022 aan de Projectorganisatie COVID-19 door
te geven of er sprake is van uitvoering door medeoverheden.
TERUGVORDERINGBELEID
De minister kan terugvorderen indien:
a. de activiteiten waarvoor de uitkering is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;
b. Er geen (volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie is verstrekt;
c. De verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen;
d. De uitkering niet rechtmatig is besteed;
e. De rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende accountant onzeker is.
Indien de verantwoordingsinformatie te laat, niet of niet volledig wordt verstrekt, kan de
staatssecretaris de uitkering op een lager bedrag vaststellen als volledige terugvordering tot
een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden.
SPECIFIEKE WETGEVING
VERr-ErLSYSTEMATIEK

Verdeling van het totaalbudget vindt plaats volgens de maatstaven
zoals genoemd in artikel 3 van de Regeling.

INDICATOREN De volgende indicatoren worden uitgevraagd:
• Besteding zoals genoemd in artikel 2 van de Regeling (jaarT)
(zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere
partijen, niet zijnde medeoverheden) (aard controle: R)
• Zelfstandige uitvoering (ja/nee) (aard controle n.v.t.)
• Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing
i.v.m. SiSa tussen medeoverheden (aard controle: R)
•
Let OP: deze indicator is enkel van toepassing indien bij
zelfstandige uitvoering "nee" is ingevuld.
• Cumulatieve besteding (t/m jaar T) inclusief uitvoering door
andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 (aard controle: R)
• Eindverantwoording (ja/nee) (aard controle n.v.t.)
De volgende indicatoren zijn van toepassing in het geval van SiSa

tussen medeoverheden;
• Naam gemeente waarvoor u de uitvoering heeft verricht (aard
van controle n.v.t.)
• Besteding (jaar T) (aard controle: R)
• Besteding volgens besluit van de gemeente uitgevoerd (ja/nee)
(aard controle: Dl)
• Cumulatieve besteding (t/m jaarT) (aard controle n.v.t.)
• Eindverantwoording (ja/nee) (aard controle n.v.t)

CORRESPONDENTIE

Voor procesmatige en inhoudelijke vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met het
Subsidieportaal via controlectb(a)min1env.nl
Voor vragen over de verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen via postbusibi@minbzk.nl
BEKRACHTIGING

De Minister van
Justitie en Veiligheid,
Namens deze,

Directeur projectorganisatie COVID-19 JenV

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe
moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden
ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden (en) waarom
de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze
beschikking en eventueel andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Het bezwaar
schort de werking van deze beschikking niet op.
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