
 

 

Tijdelijke subsidieregeling naleving 

controle op 

Coronatoegangsbewijzen Geldrop - 

Mierlo 2021 
 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo; 

overwegende dat het gewenst is een bijzondere regeling te treffen voor de 

verdeling van de incidentele rijksbijdrage, bedoeld ter ondersteuning van de 

verplichte controle op coronatoegangsbewijzen, overeenkomstig het in de brief 

van de minister van Justitie en Veiligheid van 24 september 2021 genoemde 

doel; 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 

en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

b e s l u i t : 

vast te stellen de volgende regeling:  

 

Tijdelijke subsidieregeling naleving controle op Coronatoegangsbewijzen 

Geldrop-Mierlo 2021;  

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. ASV: de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017; 

b. College: het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo; 



 

 

c. CTB: coronatoegangsbewijs als bedoeld in Artikel 6.29, van de Tijdelijke regeling 

maatregelen covid-19; 

d. Identificatiedocument: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 

identificatieplicht; 

e. Beheerder: degene die bevoegd is tot het aan een publieke plaats treffen van 

voorzieningen of tot het toelaten van publiek tot die plaats; 

f. Publieke plaats: locatie of voorziening waar personen aanwezig kunnen zijn, de daar 

al dan niet tegen betaling werkzame personen niet meegerekend; 

g. Incidentele Rijksbijdrage: de via de Veiligheidsregio aan de gemeente Geldrop-

Mierlo doorgeleide Incidentele Rijksbijdrage voor de ondersteuning van de controle 

op het coronatoegangsbewijs, zoals vermeld in de brief van de minister van Justitie 

en Veiligheid van 24 september 2021; 

 

Artikel 2 Doel  

Het doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen van rechtspersonen, locaties en 

evenementen die op basis van de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ belast zijn 

met de controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september 2021 

tot en met 31 december 2021. Dit kan onder andere zijn bij de toegang tot een 

evenement, een activiteit dan wel een onderneming op het grondgebied van de 

gemeente Geldrop-Mierlo waarvoor het beschikken over een CTB is voorgeschreven. 

 

Artikel 3 Doelgroep 

1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door 

beheerders van in Geldrop-Mierlo gevestigde publieke plaatsen, waarvoor het 

beschikken over een geldig CTB en identiteitsdocument wettelijk is 

voorgeschreven.  

2. Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 



 

 

A. Ondernemingen, instellingen en andere organisaties die gebruik moeten 

maken van werknemers en arbeidskrachten waarvoor loonkosten 

verschuldigd zijn; 

B. Verenigingen en andere organisaties die geen loonkosten hebben omdat zij 

gebruik kunnen maken van vrijwilligers.  

 

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 

1. Subsidiabel zijn kosten die door de aanvrager gemaakt moeten worden voor de 

naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 

september 2021 tot en met 31 december 2021 op grond van de Tijdelijke 

regeling maatregelen covid-19. 

2. De volgende kosten zijn subsidiabel:  

a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, die zonder de 

verplichte controle op coronatoegangsbewijzen niet gemaakt zouden zijn; 

b. in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers 

bijdrage, die zonder de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen niet 

gemaakt zouden zijn;  

c. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale 

zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;  

d. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en 

aansturing van werknemers en arbeidskrachten;  

e. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en 

identiteitsdocument faciliteren;  

f. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld 

onder a tot en met e.  

3. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:  

a. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021; 

b. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een 

andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.  

c. kosten die op een andere wijze zijn of worden vergoed; 



 

 

d. 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. 

 

Artikel 5 Subsidieplafond 

Voor de uitvoering van deze regeling is een maximum bedrag beschikbaar van 

€154.000,00.  

 

 

 

Artikel 6 Maximum van de subsidie 

1. De subsidie is éénmalig in die zin dat een beheerder per publieke plaats slechts 

éénmaal een subsidie kan aanvragen, en wordt verstrekt in de vorm van een 

eenmalig geldbedrag. 

2. Het subsidiedrag voor een aanvraag in categorie A is € 1.000,00. 

3. Het subsidiebedrag voor een aanvraag in categorie B is € 200,00. 

 

Hoofdstuk 2 Subsidieaanvraag, -verlening en -vaststelling 

Artikel 7 De subsidieaanvraag 

1. In afwijking van artikel 6, tweede lid ASV kan een aanvraag om subsidie bij het 

college worden ingediend vanaf 15 december 2021 tot en met 12 januari 2022.  

2. Een aanvraag wordt gericht aan het college en kan digitaal worden ingediend via 

het e-mailadres: Subsidiectb@geldrop-mierlo.nl.  

3. In de aanvraag wordt tenminste aangegeven: 

a. de naam van de organisatie, adresgegevens, naam van de contactpersoon, 

het telefoonnummer en het e-mailadres; 

b. het inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

mailto:Subsidiectb@geldrop-mierlo.nl


 

 

c. de IBAN van de organisatie en de tenaamstelling. 

 

Artikel 8 Beslistermijn 

1. Het college beslist binnen 4 weken na sluiting van de inschrijftermijn op 12 

januari 2022. Indien niet binnen deze termijn kan worden beslist, stelt het 

college de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn 

waarbinnen de beslissing wel kan worden genomen. 

2. Het niet beslissen binnen de in het eerste lid genoemde termijn leidt niet tot een 

subsidieverlening van rechtswege (lex silencio positivo). Het college blijft 

bevoegd alsnog een besluit op de aanvraag te nemen. 

 

Artikel 9 Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (Weigeringsgronden) 

Onverminderd de weigeringsgronden zoals genoemd in de ASV alsmede in de 

algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag geweigerd, indien: 

a. de aanvraag naar het oordeel van het college niet of niet geheel voldoet aan 

de voorwaarden voor subsidiëring als genoemd in deze regeling; 

b. De aanvraag buiten de termijn van artikel 7, eerste lid is ingediend.  

c. De aanvraag een publieke plaats betreft waarvoor al eerder een aanvraag op 

grond van deze nadere regels is ingediend en waarop door het college een 

beslissing is genomen. 

d. Het maximum bedrag bedoeld in artikel 5 is bereikt. 

 

Artikel 10 Subsidievaststelling 

De subsidie wordt na verlening direct vastgesteld. Uitbetaling vindt plaats binnen twee 

weken na verzenddatum van de beslissing op de aanvraag. 

 

Artikel 11 Terugvordering  



 

 

Het college kan besluiten tot terugvordering van de verleende subsidie in geval: 

1. de subsidieontvanger in het kader van (het verzoek om) de subsidie 

onrechtmatig heeft gehandeld; 

2. de subsidieontvanger onjuiste en/of onvolledige informatie heeft 

verstrekt dan wel informatie heeft achtergehouden; 

3. de subsidieontvanger zich niet houdt aan de geldende regelgeving met 

betrekking tot de controleplicht van CTB. 

 

Artikel 12 Onvoorziene gevallen 

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college. 

 

Artikel 13 Slotbepalingen 

1. Deze regeling treedt na publicatie in het Gemeenteblad met terugwerkende 

kracht in werking op 7 december 2021. 

2. Deze regeling vervalt van rechtswege op de dag waarop hij in zijn geheel is 

uitgewerkt. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als Tijdelijke subsidieregeling naleving 

controle op Coronatoegangsbewijzen Geldrop-Mierlo 2021. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Geldrop- Mierlo d.d. 7 december 2021 

 

Het college voornoemd, 

 



 

 

 

N.J.H. Scheltens,   J.C.J. van Bree, 

secretaris     burgemeester   

  

 


