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Ondenrerp: Verklaring Omtrent Gedrag kosteloos voor vrijwilligers

De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen

op 22februari201B
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Voor meerdere vrijwilligerstaken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist wordt;
Dit voor mensen met een lager inkomen een aanzienlijk bedrag is (€ 41,3S);
Er voor vrijwilligerstaken voor werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke
beperking al een regeling voor kosteloze VOG vanuit het rijk is;
Er voor vrijwilligerstaken voor werken met andere kwetsbare groepen (zoals mensen met
lichamelijke of psychische beperking, laaggeletterden, asielzoekers, etc) geen kosteloze VOG
verstrekking mogelijk is;
Er veel vrijwilligerstaken zijn waarbij met geldzaken en vertrouwelijke gegevens gewerkt
wordt;
Er vanuit de gemeente positief geadviseerd wordt om vrijwilligerswerk te gaan doen, aan
mensen met een uitkering;
De VOG geen belemmering mag vormen om vrijwilligerswerk te gaan doen;
De VOG een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitbeleid is.
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Zo spoedig mogelijk de VOG gratis te verstrekken aan alle vrijwilligers uit onze gemeente die
werkzaamheden verrichten in het belang van de inwoners van onze gemeente;
Hiervoor een voorstel voor aanpassing van de Legesverordeníng voor te leggen aan de
gemeenteraad;
Hiervoor een eenvoudig aanvraagformulier te maken dat de organisatie en de vrijwilliger
samen invullen en dat bijgevoegd wordt bij de officiële aanvraag;
Het aanvraagformulier zodanig op te stellen dat eenvoudig is te toetsen of de aanvraag aan
de voorwaarden voor een gratis VOG voldoet;
Het mogelijk aanzuigende effect voorkomen, door de vrijwilligers die nu al onder de
rijksregeling vallen naar deze regeling te blijven verwijzen;
De kosten, geschat op maximaal € 10.000, voor 2018 te dekken vanuit de algemene reserve.
De benodigde middelen voor 2019 en verder op te nemen in de reguliere begroting.
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