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Gegevens gemeente 

(in te vullen door de gemeente) 

Datum ontvangst 
 
 

Aanvraag compleet 
 

 
 

Aanvraagformulier ‘Subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs 
Midden-Delfland 2022’. 
 

Dit aanvraagformulier hoort bij de Subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Midden-Delfland 
2022. In artikel 4 van deze regeling staan de organisaties die in aanmerking komen voor subsidie op 
grond van deze regeling. De gemeente heeft onderstaande gegevens nodig om uw subsidieaanvraag 
in behandeling te nemen. Het aanvraagformulier moet samen met de gevraagde stukken worden 

ingediend vóór 30 april 2022 worden ingediend. 
 

Extra informatie: 
De subsidieregeling is bedoeld voor de aanvraagperiode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 
waarin kosten zijn gemaakt voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs.  
Vanwege versoepelingen door Rijksoverheid wordt vanaf 25 februari het coronatoegangsbewijs niet 

meer gebruikt in Nederland voor toegang tot bijvoorbeeld horeca, evenementen en andere 
activiteiten. Dit betekent dat de controle tussen 1 januari en 25 februari 2022 zijn uitgevoerd en 

hiervoor subsidie kan worden aangevraagd. 

 

Voorwaarden 
1. Een organisatie kan maximaal 1 aanvraag indienen. 
2. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor de kosten voor de inzet van werknemers en 

arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van 

coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken en de kosten van de faciliteiten, 
conform artikel 2 van de subsidieregeling. 

3. De voorziening heeft in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 voor minimaal de 

hoogte van het subsidiebedrag, genoemd in artikel 6, kosten gemaakt voor het uitvoeren van 
de controle op het coronatoegangsbewijs. 

4. De activiteiten moeten uiterlijk op 26 maart 2022 zijn uitgevoerd. 
5. De voorziening is gevestigd in Midden-Delfland. 

6. Aan de voorziening is geen surseance van betaling verleend en de voorziening is niet failliet 
verklaard. 

7. De voorziening behoort tot de doelgroep als omschreven in artikel 4: voor subsidie komen 
uitsluitend in aanmerking beheerders van voorzieningen gevestigd in de gemeente Midden-
Delfland in de sectoren horeca, sport, evenementen, kunst en cultuur, die op grond van de 
Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de toegangsbewijzen en 
identiteitsdocumenten te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. 

 
Onderstaande kosten komen niet in aanmerking: 

a. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022. 
b. kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage 

door het Rijk is verstrekt. 
c. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op 

aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de 
Wet op het btw-compensatiefonds. 

 

Verplichtingen 
Voor subsidies tussen € 500,- en € 2.500,- gelden de volgende verplichtingen: 

1. de aanvrager is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratie van de gemaakte kosten 
zoals bedoeld in deze regeling; 
a. het college mag de administratieve vastlegging van de aanvrager opvragen als onderdeel 

van een steekproef (het gaat om de bewijsstukken van de daadwerkelijk gemaakte 
kosten); 
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b. de aanvrager is verplicht deel te nemen aan de steekproef als hij daartoe wordt verzocht; 
c. de aanvrager voert de controle op de toegangsbewijzen en identiteitsdocumenten uit 

conform artikel 6.30 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht; 
d. Als uit de steekproef blijkt dat er niet aan de in de regeling gestelde eisen is voldaan, dan 

kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken. Hierbij geldt dat het college 
de eerste € 500,- als logische kosten beschouwt. Dat betekent dat als de aanvrager in 
ieder geval aannemelijk kan maken dat hij deze eerste kosten (tot het bedrag van € 500,-
) heeft gemaakt, het college er van uitgaat dat aan de gestelde eisen is voldaan. 

2. Voor subsidies tot € 500,- gelden de verplichtingen uit het eerste lid niet. 

 

Bijlagen 

Bij het indienen van een aanvraag vragen wij minimaal om de volgende bijlagen mee in te dienen: 
- Aanvraagformulier ‘Ondersteuning controle op het coronatoegangsbewijs’ met ondertekening. 

- Het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel - maximaal 1 maand oud, 

waarin in ieder geval staat: adres vestiging en SBI-code. 

- Een bewijsstuk van lidmaatschap bij NOC*NSF in het geval van een sportvereniging. 

- Bewijsstukken hoe en op welke manier de extra kosten voor de controle CTB zijn uitgevoerd, 

bijvoorbeeld personele inzet, of facturen van de aanschaf van materialen. 

- Ten minste één onderliggende factuur, salarisstrook en/of urenverantwoording ter 

onderbouwing van de gemaakte kosten tot het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij bij de 

inzet van vrijwilligers geldt dat voor de vergoedingen als maatstaf de maximale 

vrijwilligersvergoeding zoals bepaald door de Belastingdienst mag worden gehanteerd. 

- Een kopie van een recent bankafschrift. 

- Optioneel: rekentool (ingevuld). 

 

Bij het ontbreken van een van de documenten, is uw aanvraag niet compleet. Dit betekent dat uw 
aanvraag niet in behandeling wordt genomen én geen tegemoetkoming ontvangt. 
 

Controle van gegevens 
De gemeente kan bij de aanvraag, maar ook achteraf uw gegevens controleren die relevant zijn voor 
de tegemoetkoming. 
 
********************************************************************************* 

 
Gegevens organisatie 

 

Naam organisatie  
 

Vestigingsadres  
 

Postcode en plaats  
 

 

IBAN-nummer 
 

 
 

Rechtsvorm  
 

Inschrijvingsnummer KvK  

 

 

Contactpersoon 
 

 
 

Correspondentieadres  
 

Postcode en plaats  
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Telefoonnummer  
 

E-mailadres  
 

 
Activiteitenplan 
Beantwoord alle vragen van dit onderdeel. U kunt deze vragen ook beantwoorden in uw eigen 
activiteitenplan en dat meesturen met de aanvraag.   

 

Voor welk periode vraagt u 
subsidie aan? 

 
 

Voor welke activiteiten vraagt 

u subsidie aan? 
 

 

 
 
 
 

 
 

Voor welke doelgroep(en) 
organiseert u de activiteiten? 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Op welke manier dragen de 
activiteiten bij aan de 
doelstelling van deze 

subsidieregeling? 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Wat is de start- en 
einddatum van de 
activiteiten? 

 

Wat is de locatie van de 

activiteiten? 

 

 
 

Wie voert/ voeren de 
activiteiten uit? 
 

 
 

 
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door: 

 

Plaats  
 

Datum  
 

Naam  
 

Functie  
 

Handtekening  
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Versturen 
Is uw aanvraag compleet? Heeft u de gevraagde bijlagen bijgevoegd? En uw handtekening gezet?  

Stuurt u dan uw aanvraag naar: 
 

Per post Gemeente Midden-Delfland  
O.v.v. Aanvraag ‘Ondersteuning controle op het ctb’ 
Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden 

Digitaal Ga naar www.middendelfland.nl/versturen. 

 

http://www.middendelfland.nl/versturen

