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ADVIES
1.

Instemmen met de regeling voor ondersteuning bij de controle van de coronatoegangspas (2022 kwartaal 1).
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Inleiding
Vanuit het Rijk is opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de controle op de coronatoegangspas. Het gaat
om de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De vergoeding wordt rechtstreeks aan
gemeenten uitgekeerd, dus niet meer met tussenkomst van de VRLN. Het beschikkingsbedrag voor de
gemeente Venray bedraagt maximaal €167.034,-.
Het bedrag is bestemd voor de kosten van de gemeenten of de kosten gemaakt door derden in
overeenstemming met de gemeente. De gemeente Venray besteedt de uitkering aan de kosten van
derden (onder voorwaarden).
Gezien de late bekendmaking van de ministeriële regeling en de zeer beperkte duur van de regeling is in
overleg met de doelgroepen gekozen voor een zelfde opzet als in 2021 zodat zo snel mogelijk gebruik kan
worden gemaakt van de regeling.
In Venray kunnen horecaondernemers, organisatoren van evenementen en sportverenigingen/
sportaccommodaties een beroep op doen op de regeling. Via een eenvoudig webformulier kunnen deze
doelgroepen de door hun gemaakte kosten bij de gemeente declareren. Hier is een aantal voorwaarden
aan verbonden.
Voorwaarden voor vergoeding


Alleen noodzakelijke kosten voor controle-activiteiten die plaatsvinden in de periode van 26 januari
tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.



Voor de horeca en evenementensector geldt dat alleen kosten kunnen worden gedeclareerd voor de
inhuur van erkende bedrijven die controleren op de coronatoegangspas (dus niet voor gebruikelijke
beveiliging of deurcontrole).



Voor verenigingen die hun bezoekers bij binnenkomst moeten controleren, geldt dat zij de eventuele
inzet van vrijwilligers kunnen declareren (vrijwilligersvergoeding).



De vergoeding geldt voor maximaal 5 uur per dag, tenzij anders voorgeschreven bij evenementen.



Gezien de langdurige bezetting op zaterdag en zondag, geldt voor sportlocaties op zaterdag en
zondag een ruimere vergoeding voor maximaal 10 uur per dag.



De vergoeding is maximaal €27,50 per uur (excl. BTW).



Kosten die al op een andere manier zijn vergoed, komen niet in aanmerking.



Kosten kunnen worden gedeclareerd tot en met 31 maart 2022. Maar op is op!

Beoogd resultaat
Een adequate controle van de coronatoegangspas.

Argumenten
1. Tegemoetkoming in de extra onkosten van horecaondernemers, organisatoren van evenementen en
sportclubs in verband met de opgelegde tijdelijke Covid-19 maatregelen.

Risico’s
Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat het toegekende budget onvoldoende blijkt te zijn, omdat
onzeker is of stijgende coronacijfers leiden tot intensievere controles. Daarom is gekozen om in een
aantal voorwaarden een plafond in te stellen (hoogte uurtarief en aantal uren). Hiermee wordt beoogd de
middelen gelijkmatig over de doelgroepen te verdelen. Daarnaast geldt de regel ‘op is op’.

Kanttekeningen
Zuiver juridisch gezien wordt in deze regeling geld verstrekt zonder dat daar een gemeentelijke
verordening onderligt. Qua rechtmatigheid leunen we hierbij op de Specifieke Uitkering van het Rijk
(SPUK). In de afweging is daarmee gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraad om op
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pragmatische wijze om te willen gaan met de coronamaatregelen zonder de inwoners, bedrijven en
instellingen onnodig bureaucratisch te belasten.

Communicatie
Er wordt bekendheid gegeven aan de regeling via onze netwerken, op de gemeentepagina en via social
media.

Financiële gevolgen
Vanwege de ‘op-is-op’-regel zijn er geen financiële gevolgen.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

Juridische gevolgen
Het betreft een specifieke uitkering die verplicht aan een door het Rijk gesteld doel besteed moet worden
(geoormerkt) en waarover decentrale overheden verantwoording aan het Rijk moeten afleggen. In dit
geval wordt de uitkering gedaan aan de gemeente en leggen wij hier verantwoording voor af.

Rechtmatigheid
De rechtmatige grondslag om het geld (binnen de regels) uit te keren aan derden berust op de SPUK
(Specifieke Uitkering) van het Rijk. Het gaat erom dat controleerbaar moet zijn dat wij met het geld doen
wat we zeggen dat we ermee doen. Dit is gewaarborgd door de verantwoordingsstructuur met getoetste
webformulieren en facturen ter onderbouwing. De gemeente Venray moet de Sisa-verantwoording voor
zijn rekening nemen.

Fatale termijnen
De regeling geldt van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. Gezien de korte periode is snelle
besluitvorming wenselijk.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
Deze regeling zal ook meegenomen worden in de aangekondigde evaluatie van de
vervolgaanpak/impactanalyse corona.

Bijlagen
-

Naslagwerk
Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 26 januari 2022, nr. 3774522,
Directie Eigenaars advisering, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor
gemeenten in verband met de ondersteuning van de verplichte controle van
coronatoegangsbewijzen bij voorzieningen en activiteiten (Regeling specifieke uitkering
naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022).

