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Informatienota Evaluatie gratis VOG - besluitvormen

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer O. Akkerman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder;
mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot,
Secretaris

Informatienota
Inleiding
Naar aanleiding van de motie 'Gratis VOG' van 30 mei 2017 zijn er door de gemeenteraad 200 gratis
Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) beschikbaar gesteld voor vrijwilligersorganisaties in onze
gemeente. Deze gemeentelijke regeling was bedoeld als aanvulling op de landelijke regeling Gratis
VOG, die bestemd is voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een
verstandelijke beperking. De Steenwijkerlandse regeling Gratis VOG was bestemd voor vrijwilligers,
werkzaam bij een vrijwilligersorganisatie, die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie.
In de motie Gratis VOG wordt gevraagd om een evaluatie van de regeling voor het zomerreces. Deze
termijn is helaas niet gehaald.
Kernboodschap
In totaal zijn er het afgelopen jaar 106 gratis VOG's aangevraagd en verstrekt. De aanvragen zijn
gedaan door vrijwilligers van drie organisaties, namelijk:
 Stichting Terminale Thuiszorg
 Stichting Woldhulp
 Stavib
De kosten voor de gemeente waren daarmee: 106 x € 41,35 = € 4.383,10. Dit bedrag is betaald
vanuit het budget Sociaal Domein. In totaal was er een bedrag van € 8.270 beschikbaar gesteld.
Aanvraagformulieren werden door de vrijwilligersorganisaties gebundeld en in één keer bij de
publieksbalie van de gemeente Steenwijkerland aangeleverd. Hier is voor gekozen om het proces van
aanvragen en het verwerken van de aanvragen voor zowel de vrijwilligers(organisaties) als
de ambtelijke organisatie praktisch te houden. Er zijn geen meldingen geweest dat dit voor
ontevredenheid heeft gezorgd.
In februari 2018 is er opnieuw een bericht gepubliceerd om de regeling onder de aandacht te
brengen. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe aanvragen.
Op 12 juni 2018 werd bekend dat de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, de landelijke
regeling voor Gratis VOG's uit gaat breiden. Hij streeft ernaar dat per 1 november 2018 alle
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vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG aan kunnen
vragen. Door het uitbreiden van de landelijke regeling wordt de Steenwijkerlandse regeling voor gratis
VOG's overbodig.
Consequenties voor de gemeente
Door het uitbreiden van de landelijke regeling is er geen sprake meer van een eigen regeling voor de
gemeente.
Communicatie
Wanneer de vernieuwde landelijke regeling Gratis VOG van start gaat, zal dit op de gemeentelijke
website gecommuniceerd worden.
Vervolg
Niet van toepassing.

Besluit
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de de informatienota Evaluatie gratis VOG.

Beslispunt 2
Het college besluit in te stemmen met de informatienota Evaluatie gratis VOG en stuurt deze ter
kennisname aan de gemeenteraad.
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