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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018-2021;
constaterende dat:
1. Verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties in de gemeente Ridderkerk niet zonder de
inzet van vrijwilligers kunnen;
2. naast inwoners van Ridderkerk, ook niet in Ridderkerk wonende vrijwilligers vrijwilligerswerk
verrichten binnen onze gemeente;
3. vrijwilligers worden ingezet bij kinderen en/of kwetsbare hulpvragers;
4. een Verklaring Omtrent het Gedrag (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 verminderen;
5. de kosten voor een VOG bij vrijwilligerswerk sinds 2010 niet meer in rekening worden gebracht bij
inwoners die vrijwilligerswerk verrichtten binnen Ridderkerk;
6. niet- Ridderkerkers, die in Ridderkerk vrijwilligerswerk verrichten, mogelijk kosten voor hun VOGaanvraag maken bij hun eigen gemeente of bij een digitale aanvraag bij Justitie;
overwegende dat:
1. in het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" is opgenomen dat "Vrijwilligers die werken met
mensen in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG kunnen aanvragen" en dat voor deze
uitvoering structureel € 7 miljoen is begroot;
2. het op dit moment niet duidelijk is wat de definitie wordt voor 'mensen in een
afhankelijkheidssituatie' en welke nieuwe vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis VOG;
3. het wenselijk is dat zo snel mogelijk wordt geregeld dat niet-Ridderkerkers, die in Ridderkerk
vrijwilligerswerk verrichten, hun gemaakte kosten, direct of indirect via een Ridderkerkse
vereniging, kerken, of maatschappelijke organisatie, kunnen declareren bij de gemeente
Ridderkerk;
verzoekt het college om;
a. zo snel mogelijk te regelen dat niet-Ridderkerkers, die in Ridderkerk vrijwilligerswerk verrichten,
hun gemaakte kosten voor een VOG, direct of indirect via een Ridderkerkse vereniging, kerken of
maatschappelijke organisatie, kunnen declareren bij de gemeente Ridderkerk;
b. de raad op de hoogte te stellen van de resultaten vóór 1 februari 2018;

en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,

Els Berkhout (CDA)

Aangenomen

Irene Parren (Groep Ipskamp)

Arianne Ripmeester (PvdA)

Verworpen

Stemverhouding:
Voor 25: CU, GI, CDA, LR, D66/GL, SGP, PvdA, EvR
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