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SPORT●GOUDA en besturen sportverenigingen
Inzet van beveiligingsstudent of beveiliger bij controle op coronatoegangsbewijs

van
datum

Programmateam Corona van de gemeente Gouda
23 november 2021

Geachte sportbestuurder,
Door de Rijksoverheid is er geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ondersteunen van
bedrijven en instellingen die moeten controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB). De gemeente
Gouda wil dit geld inzetten om extra mankracht te bieden aan sectoren die controleren op het CTB,
zoals sport, cultuur, horeca en evenementen.
Extra hulp
Alle sectoren die controleren op het CTB hebben behoefte aan handjes. De gemeente biedt u graag
mogelijkheden om gebruik te maken van een student Beveiliging of beveiliger bij deze controle.
De check op CTB kan feitelijk door iedereen gedaan worden. Er zijn geen opleidingseisen aan
verbonden. Eind vorig jaar zijn er goede ervaringen opgedaan met de inzet van studenten in de
binnenstad. De studenten volgen een beveiligingsopleiding bij Hoornbeeck college en MBO-Rijnland.
Daarmee sluit de opgave goed aan bij de opleiding die zij volgen.
Naast de inzet van studenten kan ook een beveiliger van een beveiligingsbedrijf worden aangevraagd.
Dit geldt wel voornamelijk bij locaties met een wat hoger risicoprofiel. Het beveiligingsbedrijf levert op
verzoek een beveiliger die bij de deur controleert op het CTB.
De keuze voor de inzet van een student of een beveiliger wordt, na afstemming met u, door de
gemeente bepaald.
Periode
Met dit budget van het Rijk worden enkel de kosten gedekt die gemeente maakt bij de inzet van deze
extra hulp van studenten of beveiliging. In principe geldt dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
De ondersteuning wordt aangeboden tot en met 31 december 2021, zolang het door het Rijk gestelde
budget toereikend is.
Aanvraag
Wilt u gebruik maken van de inzet van studenten of het beveiligingsbedrijf? Mail dan naar
aanvraag.ctb@gouda.nl. Vermeld in de aanvraag uw naam, bedrijfsnaam, de locatie, welke dagen of
dagdelen ondersteuning nodig is en aan welk type ondersteuning u behoefte heeft.

