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Aan : Martijn van den Heuvel  

Van : Projectgroep subsidieregeling CTB controle

Onderwerp : Evaluatie subsidieregeling controle 
coronatoegangsbewijzen 1e tranche Datum: 5 juli 2022

Zaaknummer : 1668224

Inleiding
In september 2021 heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in kosten 
die ondernemers en organisaties moeten maken voor het naleven van de controle op 
coronatoegangsbewijzen. Aan Weert is via de Veiligheidsregio een bedrag van € 125.043,- 
toegekend.

Als gemeente Weert hebben we er voor gekozen het geld aan de doelgroep aan te bieden 
via een subsidieregeling. De regeling is op 7 december 2021 door het college vastgesteld 
en nog diezelfde week gepubliceerd.

Via alle ons bekende kanalen en via onze eigen netwerken is de regeling onder de 
aandacht gebracht van de doelgroep.

In de regeling van het Rijk stond dat deze bedoeld is voor controleactiviteiten in de 
periode 22-09-2021 tot en met 31-12-2021. Binnen onze subsidieregeling konden 
aanvragen worden ingediend tot en met 15 januari 2022.

Resultaat
Alle aanvragen zijn in behandeling genomen door afdeling OCSW en getoetst (in 
samenwerking met afd. VTH).

In totaal zijn 143 aanvragen ontvangen, 
waarvan geaccepteerd:
- 75 horeca (= cat. A) 
- 14 overige cat. A (wijkgebouwen e.d.) 
- 36 sport / cultuur / scouting 
- 9 evenementen 
en:
- 6 geweigerd (geen activiteit of inrichting in Weert) 
- 3 dubbel aangevraagd 

Financiële afwikkeling
Het uit te keren bedrag op de 134 goedgekeurde aanvragen bedroeg € 100.250,-. De 
beschikkingen zijn in februari gemaakt en verstuurd naar de aanvragers. De betalingen 
hebben kort daarna plaatsgevonden.

Omdat het beschikbare bedrag van € 125.043,- niet volledig is besteed aan subsidie 
uitkeringen zijn ook de interne kosten geïnventariseerd. Deze interne kosten bedroegen      
€ 11.386,91.

De totaal besteedde middelen bedragen € 111.636,91 (afgerond € 111.640). Het bedrag 
aan niet besteedde middelen van € 13.403 is terugbetaald aan de VRLN op 2 juni 2022.
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Conclusie
Het is een mooi aantal aanvragen. We hadden wel meer respons van de horecabranche 
verwacht. Dat is de belangrijkste doelgroep; we hebben de branchevereniging ook 
verschillende keren geattendeerd op de regeling.


