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	 N- 12_ 
De gemeenteraad van Delft, bijeen op 10 november 2016 ter bespreking van de 
Programmabegroting 2017-2020, 

Constaterende dat 

Veel Delftenaren zich in hun vrije tijd inzetten als vrijwilliger; 
- Van vrijwilligers steeds vaker een Verklaring Onntrent Gedrag (VOG) vereist wordt; 

Deze VOG via de Gemeente kan worden opgevraagd; 
- Een VOG € 33,85 kost als deze online wordt aangevraagd en € 41,85 kost als deze aan het 

loket van het Klant Contact Centrum wordt aangevraagd; 
Lancielijk beleici is dat vrijwiiiigers die werken met kinderen of met mensen met een 
verstandelijke beperking onder voorwaardenl  in aanmerking komen voor een gratis VOG; 

- Deze vrijstelling dus niet voor alle vrijwilligers geldt2; 
- Op de website van de Gemeente Delft niet wordt verwezen naar deze mogelijkheid om 

onder voorwaarden een gratis VOG te kunnen krijgen; 

Overwegende dat 

Vrijwilligers voor een leefbare sannenleving van groot belang zijn; 
Een VOG bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie; 

- In Delft veel maar niet alle vrijwilligers op dit moment al in aanmerking komen voor een 
gratis VOG; 

- Een uitgave van ruim € 30 —€ 40 voor sommige vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie een 
forse uitgave is die drempelverhogend kan werken om vrijwilligerswerk uit te gaan voeren; 

Verzoekt het College 

- Om vrijwilligers op de website van de Gemeente proactief te informeren over de 
mogelijkheid een gratis VOG aan te vragen; 
Te onderzoeken of het mogelijk is voor alle Delftse vrijwilligers die binnen de gemeentegrens 
van Delft vrijwilligerswerk willen doen maar die volgens de landelijke richtlijnen niet in 
aanmerking komen voor een gratis VOG, vrijstelling van de kosten te verlenen, en de 
Gemeenteraad hierover voor 1 maart 2017 te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag 

www.gratisvog.n1  voor de precieze voorwaarden waar een vrijwilligersorganisatie aan moet voldoen om 
haar vrijwilligers in aanmerking te laten komen voor een gratis VOG 

2 Zo komen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met mensen met een fysieke of psychische beperking, 
laaggeletterden, asielzoekers en vrijwilligers op scholen, welzijnsorganisaties en peuterspeelplaatsen op dit 
moment niet in aanmerking voor een gratis VOG. 
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