MOTIE (artikel 28 RvO)

Va n (n aam raadslid of fractie )

fracties van D66, VVD, PvdA en SP

Aan

De voorzitter

Onderwerp:

Motie oproep gebruik te maken van VOG’s

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

14 juni 2016

De fracties van D66, VVD, PvdA en SP stellen de raad voor de volgende motie aan te
nemen:

De gemeenteraad van Brielle in vergadering bijeen op 14 juni 2016
overwegende dat:
-

-

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;
vrijwilligers steeds meer en meer noodzakelijk zijn.

kennis te hebben genomen van:
-

-

de situatie dat per 1 maart 2016 door de secretaris van Veiligheid en Justitie een
prijsverhoging is doorgevoerd van 38% (via de gemeente van € 30,05 naar €41,85
en digitaal van €24,55 naar €33,85), hetgeen is opgenomen in de ‘Regeling
vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden’;
de maatschappelijke onrust op zowel lokaal als nationaal niveau die deze
prijsverhoging met zich meebrengt;
dat een organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers moet bestaan;
dat de kosten van VOG’s zwaar drukken op budgetten van de verschillende
organisaties;
om hun doelstellingen te kunnen bereiken dit een negatieve invloed heeft op het
aantal vrijwilligers.

verzoekt het college:
-

-

alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Brielle te wijzen op het gratis
verstrekken van VOG’s via de regelingen die hiervoor gemaakt zijn per 1 januari
2015 (via www. gratisvog.nl);
de verenigingen en organisaties in Brielle te stimuleren gebruik te maken van
VOG's ter screening van vrijwilligers;
de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Tweede Kamer der Staten Generaal op te
roepen de regeling uit te breiden, zodat meer vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties een beroep kunnen doen op de regeling.

en gaat over tot de orde van de dag.
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