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Geacht college, geachte gemeenteraad,

De gemeenteraad van de gemeente Boxtel heeft op 17 mei 2016 een motie aangenomen ‘oproep gratis ter 
beschikking stellen VOG’s. De gemeenteraad spreekt hierin onder meer uit dat het wenselijk en tevens 
noodzakelijk is dat het kabinet VOG’s voor vrijwilligers – die zijn aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie 
waarbij voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk een VOG vereist of wenselijk is - (eveneens) gratis ter 
beschikking te stellen.

Ik breng u, namens de gemeenteraad van de gemeente Boxtel, deze motie graag onder uw aandacht. Wilt u de 
motie verspreiden onder uw gemeenteraad en college, met het verzoek de motie te ondersteunen en Tweede Kamer 
en Kabinet te informeren over de gemeentelijke beraadslagingen over deze motie.

Voor de volledigheid vermeld ik dat de motie tevens is verspreid onder de volgende personen/organisaties:

• de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

• de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

• de vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie ter bespreking

• de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter bespreking

• alle gemeenteraden en colleges met verzoek deze motie te ondersteunen, als ook Kamer en Kabinet  te informeren 
over de respectievelijke gemeentelijke beraadslaging

• de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

• het Nederlands Genootschap van Burgemeesters

• Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk 
in Nederland

• Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn

 

 

Met vriendelijke groet,

cid:image001.png@01D1BCC0.EF7A08B0

Inge Smits

(waarnemend) raadsgriffier

_____________________________________

Markt 1, 5281 AT Boxtel

Postadres: Postbus 10.000, 5280 DA

Telefoon: 0411-655285

Mobiel: 06-37003116

E-mail: HYPERLINK "mailto:ism@boxtel.nl"ism@boxtel.nl
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Disclaimer Gemeente Boxtel

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Mocht u dit alsnog wensen dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan ondergetekende.
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
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Comb n dhe 

De gemeenteraad van Boxtel in vergadering bijeen op dinsdag 17-05-2016 n aa 2ó(b 

9f)( • vrijwilligerswerk de kurk is waarop de (lokale) gemeenschap drijft; 
• vrijwilligers veelal worden ingezet bij kwetsbare hulpvragers en kwetsbare situaties; 
• een Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: VOG) een nuttig instrument is om de kwaliteit 

van vrijwilligerswerk beter te borgen en (maatschappelijke) risico's die verbonden kunnen 
zijn aan de inzet van vrijwilligers te minimaliseren; 

• kennis genomen hebbend van: de situatie dat er per I maart 2016 door de staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie een prijsverhoging op VOG's is doorgevoerd van 38%, hetgeen is 
opgenomen in de 'Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring 
aanbesteden'; de maatschappelijke onrust op zowel nationaal als lokaal niveau die deze 
prijsverhoging met zich meebrengt; 

• duidelijke signalen dat de kosten die het aanvragen van VOG's voor vrijwilligerswerk met zich 
meebrengt zwaar drukt op het (veelal beperkte) budget dat vrijwilligersorganisaties tot hun 
beschikking hebben; 

• berichtgeving dat vrijwilligersorganisaties constateren dat hun financiële draagkracht in 
voorkomende gevallen ontoereikend is om deze prijsverhoging op te vangen, op grond 
waarvan organisaties het aanvragen van VOG's achterwege laten of voornemens zijn 
achterwege te (gaan) laten; 

Spreekt uit: 
• waardering te hebben voor het kabinetsvoornemen om de huidige gratis VOG's structureel 

te borgen voor vrijwilligers die actief zijn bij vrijwilligersorganisaties die werken met jongeren 
en/of mensen met een verstandelijke beperking (www.gratisvog.n1); 

• dat de prijsverhoging van VOG's niet te rijmen valt met de door het kabinet beoogde grotere 
rol van vrijwilligerswerk in de samenleving, zoals die ook voortvloeit uit onder andere de 
decentralisaties; 

• dat het voeren van inhoudelijk consistent beleid met zich meebrengt dat het gratis ter 
beschikking stellen van VOG's zich niet beperkt tot de doelgroepen jongeren en mensen met 

een verstandelijke beperking en tevens recht doet aan het belang dat wordt gehecht aan 
vrijwilligerswerk; 

• dat het wenselijk, maar tevens noodzakelijk is dat het kabinet VOG's voor vrijwilligers - die 
zijn aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie waarbij voor de uitvoering van het 
vrijwilligerswerk een VOG vereist of wenselijk is - eveneens gratis ter beschikking gaat 
stellen; 

• dat deze oproep navolging en brede steun verdient om landelijk vergroting van draagvlak te 
realiseren en derhalve brede verspreiding van deze motie aan de orde dient te zijn. 

verzendt deze motie aan: 
• de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport de vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie ter bespreking 
• de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter bespreking 

constaterende dat: 
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