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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de inzet van Rijksmiddelen die beschikbaar gesteld 
zijn ter ondersteuning op de controle van het coronatoegangsbewijs bij organisaties waar vanuit de Tijdelijke 
regeling COVID-19 een verplichting op geldt. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de beleidsregel ''Ondersteuningsgelden controle 
coronatoegangsbewijs'' vast te stellen. 
 
 
Toelichting 
Als gevolg van de controleplicht op het coronatoegangsbewijs voor organisaties die vanuit de Tijdelijke 
regeling maatregelen COVID-19 hiervoor zijn aangemerkt, is er een extra belasting op deze organisaties. 
Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het 
ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat 
nodig is. De Minister van Justitie en Veiligheid verstrekt deze incidentele bijdrage aan de veiligheidsregio op 
grond van artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s. De gelden zijn naar inwoneraantal verdeeld onder de 
Twentse gemeenten. Specifiek voor Dinkelland betekent dit een bijdrage van € 68.511,68. De 
ondersteuningsperiode geldt van 22 september 2021 tot 31 december 2021. 
 
Door middel van de vastgestelde beleidsregel, komen ondernemers en organisatoren in aanmerking voor 
een tegemoetkoming. De criteria voor in aanmerking komende kosten, die in de beleidsregel vermeld 
worden, zijn opgesteld door het Rijk. De ondernemers en organisatoren kunnen een aanvraag doen voor 
een tegemoetkoming in de gemaakte kosten tot een maximum van €1.000 per organisatie. De beleidsregel 
treft u aan in de bijlage. 
 
Na het verstrijken van de termijn voor het aanvragen van de tegemoetkoming in gemaakte kosten, wordt 
begin januari bekeken hoeveel aanvragen er binnen gekomen zijn. Mocht het totaal aangevraagde bedrag 
(max. €1.000 per aanvraag) hoger zijn dan de specifieke uitkering van € 68.511,68, dan zal er een 
verdeelsleutel toegepast worden. 
 
De bijdrage heeft tot doel de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten 
te ondersteunen en te vergemakkelijken voor organisaties binnen onze gemeente. 
 
  

 



Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


