BERYL DREIJER
MOTIE
via griffier@velsen.nl
Aan de voorzitter van de Raad.
Geachte voorzitter,

Hierdoor deel ik u mede dat ik voor de raadsvergadering van 26 april 2012 onder verwijzing
naar artikel 41 Reglement van Orde een motie indien.
Deze motie heeft betrekking op het onderwerp:
‘Verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers, vrijwilligers en
bestuurders van alle door de gemeente gesubsidieerde organisaties, verenigingen en
instanties die werken met minderjarigen”
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
Het afgelopen jaar een aantal gevallen van kindermisbruik in het nieuws is gekomen,
waarbij daders van de ene vrijwilligersorganisatie naar de andere konden
overstappen om daar hetzelfde delict te plegen;
Een Verklaring Omtrent Gedrag vaak om financiële reden niet geëist werd door
betrokken organisaties van vrijwilligers die met minderjarigen werken;
De overheid het gebruik van de Verklaring Omtrent Gedrag wil stimuleren om -met
name- seksueel misbruik van kinderen in de vrijwilligersbranche te voorkomen;
De regering om die reden de Verklaring Omtrent Gedrag gratis en digitaal
opvraagbaar heeft gemaakt voor vrijwilligers die werken met kinderjarigen;
Dat daarmee het obstakel van extra kosten voor vrijwilligers en/of organisaties die
met minderjarigen werken verdwenen is;
Een voorwaarde voor de gratis verstrekking van de Verklaring Omtrent Gedrag is dat
organisaties een breder integriteitsbeleid voeren;
De gemeente, in het kader van de transitie jeugdzorg, steeds meer taken en
verantwoordelijkheden krijgt voor jeugdzorg, welzijn en bescherming van kinderen;
is van oordeel dat:
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Het van het grootste belang is dat de gemeente Velsen er alles aan doet om
minderjarigen te beschermen;
en verzoekt het college:
In de subsidievoorwaarden op te nemen dat alle organisaties, verenigingen en
instanties die met minderjarigen werken en subsidie van de gemeente Velsen
ontvangen, verplicht zijn met ingang van 1 juni 2012, of zoveel eerder als mogelijk is,
van al hun medewerkers en vrijwilligers een VOG te vragen;
Alle organisaties, verenigingen en instanties die met minderjarigen werken en
gemeentelijke subsidie ontvangen, via de subsidievoorwaarden te verplichten om een
breder integriteitsbeleid te voeren, bijvoorbeeld door aansluiting bij het project “In
Veilige Handen”;
en gaat over tot de orde van de dag.
Velsen, 21 april 2012
Naam
Beryl Dreijer
Frits Korf

Fractie
BD
CU

Toelichting:
Verenigingen, organisaties en instanties eisten vaak geen VOG van hun medewerkers en
vrijwilligers om reden van financiële aard.
De overheid is echter gestart met de verstrekking van de gratis VOG aan de vrijwilligers die
met kinderen werken bij de scouting, sportclubs en als begeleider van jeugdkampen e.d.,
waardoor dit obstakel is verdwenen.
Er zijn besturen die een VOG verplicht willen stellen maar dit niet doen om de discussies met
mogelijke tegenstanders binnen de vereniging uit de weg te gaan of bang zijn dat vrijwilligers
zullen vertrekken naar andere verenigingen waar niet om een VOG gevraagd wordt. Bestuur
en vrijwilligers hebben (gelukkig!) vaak nauwe banden met elkaar.
Het door de gemeente verplicht stellen van de VOG maakt het besturen, zeker in het eerste
jaar, makkelijker om aan vrijwilligers die al lang binnen de vereniging actief zijn een VOG te
verlangen zonder dat de vrijwilliger zich gewantrouwd voelt door zijn bestuur. Het is immers
door de gemeente verplicht.
Wel moet ervoor gewaakt worden dat niet een schijnveiligheid gecreëerd wordt, want ook
met een VOG kan misbruik kan nog steeds plaatsvinden.
Deze maatregel kan echter het risico dat bijvoorbeeld een veroordeelde zedendelinquent via
vrijwilligerswerk in contact komt met kinderen, verkleinen.
Veel mensen weten overigens niet precies wat een VOG inhoudt, zij zijn bezorgd dat ze
vanwege andere feiten, zoals verzekeringsfraude of verkeersovertredingen geen VOG zullen
krijgen. Bij het verplicht stellen van de VOG is het dus ook belangrijk dat goede voorlichting
beschikbaar komt/blijft.
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