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: Ondersteuning kosten naleving toegangscontrolebewijs (CTB)

De veiligheidsregio NHN heeft een specifieke uitkering ontvangen voor ondersteuning van naleving op
de toegangscontrole. De gemeente Alkmaar heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld gekregen.
Het college heeft besloten deze gelden voor te schieten en achteraf te declareren bij de veligheidsregio.
Om te komen tot de juiste verdeling van middelen t.b.v. horeca, sport, kunst en cultuur en wijk- en
buurtcentra en te zorgen voor een rechtmatige verantwoording van besteding, wordt per onderdeel een
werkwijze afgesproken.
Werkwijze wijk- en buurtcentra
Om een beroep te kunnen doen op de middelen dienen wijk- en buurtcentra met horecavoorziening
vooraf door middel van een toegelicht plan toestemming te vragen voor de extra kosten. Het plan kan
worden gestuurd naar aschipper@alkmaar.nl. Na akkoord kunnen de kosten bij de gemeente
gedeclareerd worden.
Overigens gelden voor wijk- en buurtcentra veel uitzonderingen op de toegangscheck.
Activiteiten waarvoor geen coronatoegangsbewijs nodig is
• Bij gebruikmaking van de bibliotheek in het wijk- of buurtcentrum.
• Bij gebruikmaking van de dagbesteding.
• Voor de open inloop, zoals voor het spreekuur van het wijkteam of GGZ.
• Voor ontmoetingsactiviteiten zoals: kaarten, kienen, biljarten, gamen, vergadering of overleg.
• Bij gebruikmaking van de buurtsoos of het Alzheimer-café.
• Samen koken of lunchen als ontmoetingsactiviteit.
• Voor bewegingslessen voor speciale groepen, zoals seniorengym.
• Voor huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten.
• Bij individuele ondersteuning of maatschappelijke opvang.
Bij wijk- en buurtcentra zonder horecavoorziening is geen coronatoegangsbewijs nodig.
Uitgangspunten
• De toegangsbewijzen worden zoveel mogelijk gecontroleerd vanuit eigen inzet, d.w.z. door eigen
personeel (zoals bardienst) en/of vrijwilligers.
• Als er geen eigen oplossing voorhanden is, kan professionele inzet worden ingehuurd. Daarbij
moet worden gestreefd om dit zo goedkoop mogelijk te doen, bijvoorbeeld door in te huren via het
WNK of InHolland/ ROC.
Criteria voor vergoeding
1. Voor vergoeding komen in aanmerking de extra kosten die samenhangen met de ondersteuning
bij of nabij voorzieningen die op grond van de Tijdelijke regeling verplicht zijn om de
coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.
a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
b. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in
verband met de loonkosten;
c. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van
werknemers en arbeidskrachten;
d. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
2. Alleen de kosten van activiteiten die plaats vinden in de periode van 22 september 2021 tot en met
31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.
Declareren
Declareren kan dus pas als het plan is goedgekeurd. Uiterlijke datum voor indiening is 7 januari 2022.
De declaraties kunnen worden verstuurd naar: facturen@alkmaar.nl o.v.v. declaratie CTB gelden en
projectnummer 2020-02.
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