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Betreft: arI. 40 brief prijsstijging VOG

Geacht College,

Verschillende vrijwilligersorganisaties zeggen geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer aan te
vragen omdat per 1 maart een prijsverhoging van 38 procent ingaat, dat meldt De Volkskrant op 23
februari 2016. Ook voor zorg- en welzijnsorganisaties die gebruik maken van vrijwilligers is de
prijsstijging reden voortaan af te zien van VOG's.

Brancheverenigingen luiden de noodklok en vrezen dat de veiligheid van cliënten in het geding komt.
Hoewel de VOG - waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de fuñctie -
niet verplicht is voor vrijwilligers, hebben veel organisaties zichzelf de verplichting opgelegd.

Door de VOG-prijs met 3B procent te verhogen, hoopt staatssecretaris Dijkhoff de kosten van het
gratis VOG-project te kunnen opvangen. Eind 2014 is de gratis VOG structureel ingevoerd voor
mensen die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken.

De WD-fractie is benieuwd naar de lokale situatie en stelt daarom de volgende vragen:

1. Hoeveel VOG's worden er jaarlijks aangevraagd bij de gemeente Weert? (aantallen voor de
jaren 2013, 2014 en 2015)

2. Om hoeveel verklaringen - aangevraagd door organisaties/personen die niet in aanmerking
komen voor het gratis VOG-project - gaat het hier? (aantal voor het jaar 2O1S)

Uit hetzelfde Volkskranlartikel :

Agora, de landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwittigerswerk, w'rjst erop dat ctiënten in
gevaar kunnen komen ten gevolge van de prijsstijging. 'Zonder VOG weet je niet wie je binnenhaalt. tn
het eerste gesprek komt niet alles boven tafel,' zegt een woordvoerder.

3. Op welke manier laat de gemeente Weert merken dat zij het belangrijk vindt dat organisaties
een VOG aanvragen?

4. ls het college bereid om organisaties - die door de prijsverhoging geen VOG meer willen of
kunnen aanvragen - tegemoet te komen? Zo ja, hoe gaat het college dit financieel opvangen?

Met belangstelling zien wij de beantwoording van onze vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Wendy van Eijk
Raadslid WD Weert


