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Betreft: Besteding rijksbijdrage CTB controle
Geachte leden van de raad,
INLEIDING
Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen bedrijven en instellingen te
ondersteunen bij de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). De rijksbijdrage is naar rato verdeeld
over gemeenten die er aanspraak op maken. Het rijk stelt de extra middelen beschikbaar voor de
gemaakte controlekosten over de periode 22 september 2021 tot 1 januari 2022. Middels deze brief
informeren wij u over de inzet van de coronasteungelden.
KERNBOODSCHAP

De gemeente Albrandswaard heeft een plan ingediend bij de Veiligheidsregio met onderbouwing van de
besteding van de rijksbijdrage. Daarmee heeft de gemeente aanspraak gemaakt op een bijdrage van
€ 66.472,24.
STAND VAN ZAKEN
In Albrandswaard stellen we onder andere sportverenigingen, culturele instellingen en horeca in de
gelegenheid voor ondersteuning bij de CTB controle. Dit houdt in dat er Corona coaches van Stichting
Veilige Steden beschikbaar worden gesteld. De coaches voorzien de betreffende instelling of bedrijf van
professionele hulp en bijstand in de uren dat veel stromen van mensen verwacht worden. Bedrijven en
instellingen die zelf beveiligers of medewerkers inhuren ten behoeve van de controle op het CTB komen
ook in aanmerking voor een vergoeding van de gemaakte kosten. Dit na afstemming met de gemeente
en na overleg van bewijsstukken.
TOT SLOT
Met de extra middelen hopen wij in eerste instantie horecaondernemers, sportverenigingen en kunst- en
cultuurverenigingen te ondersteunen. Het Rijk geeft als gevolg van de veranderde maatregelen
toestemming om de gelden ook in meer algemene zin in te zetten bij ondersteuning van de uitvoering van
de coronamaatregelen.
Tot 1 januari en zolang de CTB-plicht geldt en het beschikbare budget toereikend is, is het mogelijk om
gebruik te maken van de regeling. Hiervoor kunnen ondernemers terecht op de website van de
gemeente.
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We houden rekening met de mogelijkheid dat de geldende periode voor de ondersteuning vanuit het rijk
nog verlengd wordt. Mocht dit bekend worden, zal de raad hierover worden geïnformeerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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