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Aanvraagformulier waarderingssubsidie (vergoeding) controle op 

coronatoegangsbewijzen (CTB) 2022 

Deze waarderingsubsidie is specifiek bestemd voor horecaondernemingen in Alkmaar 
die in de periode 1 januari 2022 tot 24 februari 2022 op CTB hebben gecontroleerd.  
 
De gemeente Alkmaar biedt de gelegenheid om een waarderingssubsidie aan te vragen voor 
het uitvoeren van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB). De subsidie kunt u 
aanvragen om de kosten die u heeft gemaakt voor de controle op CTB in de periode 1 
januari - 2022 t/m 24 februari 2022 (deels) te compenseren.  
 
Maximale vergoeding ondernemers: 
Ondernemers kunnen voor 2022 een vast bedrag aan tegemoetkoming aanvragen voor de 
gemaakte kosten op basis van onderstaande tabel. Het betreft een vast bedrag dat u op 
basis van het gemiddeld aantal bezoekers per dag kunt aanvragen.  
 
Na het indienen van een aanvraag, het aangeven hoeveel bezoekers u gemiddeld per dag 
heeft ontvangen en het ondertekenen van de prestatieverklaring gaat de gemeente over op 
verstrekking van de waarderingssubsidie. Er kan een steekproef worden gehouden waarbij u 
gevraagd wordt om het gemiddeld aantal bezoekers, vanuit uw bedrijfsadministratie te 
onderbouwen.  
 

Gemiddeld aantal gasten per dag (exclusief 

afhaal en terras)* 

Vaste vergoeding voor periode 

1/1/2022 tot en met 24/2/2022 

 

 

0-100 

 

800 

  

101-200 1600   

201 of meer 2400   

 
 

  

  
 

*De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het gemiddeld aantal bezoekers per dag, per 
zelfstandig ingeschreven onderneming, gemeten op de drie drukste dagen van de week, 
waarbij extra inspanningen zijn geleverd voor controle op CTB.  
 

Stuur de complete aanvraag met vermelding van het gemiddeld aantal bezoekers 

uiterlijk 15 juli 2022 naar gvb-vergunningen@alkmaar.nl 

Aanvragen na deze datum worden niet in behandeling genomen.  

 
De subsidie kan lager zijn dan de werkelijk gemaakte kosten. Indien de werkelijke kosten veel hoger zijn geweest 
en als u kunt aantonen/verantwoorden (d.m.v. o.a. facturen, urenstaten, bedrijfsadministratie e.d.) dat dit extra 
kosten zijn specifiek voor slechts de controle op CTB, neemt u dan contact met ons op.     

 

Vragen kunt u stellen via een email aan: gvb-vergunningen@alkmaar.nl.  
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Aanvraagformulier waarderingssubsidie controle op CTB 2022 

 

 

Gegevens 

Naam bedrijf/organisatie:  

Adres:   

Postcode:  

Plaats:  

KvK-nummer: 
 
 
 
 

 

IBAN:  

Naam aanvrager:  

E-mail:  

Telefoonnummer:  

 

Stuur een bewijs van IBAN-rekeningnummer mee! (kopie bankpas/bankafschrift/rekening en 
tenaamstelling moeten duidelijk zichtbaar zijn) 
 
U kunt geen factuur sturen en u hoeft niet de btw over de subsidie in uw administratie op te 
nemen. U kunt alleen met dit formulier uw aanvraag kenbaar maken. 
 

 

 

Bezoekers 

Aantal bezoekers dat ik gemiddeld per dag waarop mijn aanvraag is gebaseerd is: 
 
 
…………………              
bezoekers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Prestatieverklaring 

 
Met het indienen van deze aanvraag voor de subsidie verklaar ik, dat ik de gevraagde 
controle op de CTB in de periode 1 januari 2022 tot en met 24 februari 2022 op mijn 
bezoekers heb uitgevoerd.  
 
Ik declareer niet meer dat het gemiddelde aantal bezoekers (op basis drukste drie dagen in 
de week). Als de gemeente hierom vraagt, kan ik aantonen dat ik gemiddeld het minimale 
aantal bezoekers heb ontvangen. Zo niet, dan kan de gemeente de aanvraag afwijzen. Ik 
ben de hele periode eigenaar geweest van mijn onderneming. 
 

Ondergetekende verklaart dat de gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en de 

beschreven prestatie te hebben geleverd.   

 

Plaats: 

Datum: 

Naam: 

 

 

Handtekening: ___________________________________________ 


