
 

 

 

 
          

Motie Vreemd (RvO Art. 27) 
 

 
“Vertrouwen is goed maar een Verklaring Omtrent Gedrag is beter” 

 
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 26 januari 2012; 
 
Overwegende dat;  

• Uit onderzoek (onderzoek van het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie) blijkt dat 3 op de 2000 
mannen en 10 op de 2000 vrouwen voor hun 16e te maken hebben gehad met seksueel misbruik door een 
bekende van de sport- of vrijetijdsvereniging en deze cijfers zelfs als ondergrens beschouwd dienen te 
worden; 

• Maatregelen vanuit het Rijk en de rechterlijke macht, zoals het opleggen van beroepsverboden en het 
hanteren van een zwarte lijst, nog onvoldoende soelaas bieden; 

• We willen voorkomen dat mensen die veroordeeld zijn voor gewelds- en/of seksuele misdrijven werkzaam zijn 
of kunnen zijn bij organisaties die met kinderen werken; 

• De gemeente, in het kader van de transitie jeugdzorg, steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgt voor 
de jeugdzorg, welzijn en bescherming van kinderen; 

• Besturen van organisaties die met kinderen werken er belang bij hebben dat de kans dat een kind door één 
van haar medewerkers wordt misbruikt, wordt gereduceerd; 

• De regering de bestrijding van seksueel misbruik tot één van haar prioriteiten rekent; 
• Het belangrijk is om organisaties te motiveren om voor haar medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) aan te vragen; 
• Besturen van verenigingen het soms moeilijk kunnen vinden om van bepaalde medewerkers een VOG te 

verlangen; 
• Er bij besturen van verenigingen vaak onvoldoende kennis aanwezig is om seksueel misbruik binnen hun 

vereniging te herkennen/signaleren en hoe er verder mee om te gaan;  
 

Constaterende dat; 
• Naar de opvatting van de raad pedoseksuelen noch als vrijwilliger, noch betaald met minderjarigen mogen 

werken; 
• De gemeente in faciliterende zin een bijdrage kan leveren in de voorkoming van seksueel misbruik van 

jeugdigen bij sport- en vrijetijdsorganisaties; 
• Een VOG gratis is voor medewerkers die met kwetsbare groepen, zoals kinderen, werken; 
• Een VOG eenvoudig digitaal is aan te vragen; 

 
Draagt het college op: 

• In de subsidievoorwaarden op te nemen dat besturen van organisaties die met kinderen werken verplicht zijn 
de subsidieaanvraag te voorzien van een schriftelijke verklaring dat voor hun medewerkers/vrijwilligers die 
vanuit hun functie en vaste taakomschrijving met kinderen werken een VOG is aangevraagd of aangevraagd 
zal worden; 

• Ervoor zorg te dragen dat er voor alle besturen van verenigingen, ook zij die geen subsidierelatie met de 
gemeente hebben, instrumenten beschikbaar zijn waarmee zij signalen van mogelijk seksueel misbruik 
binnen hun verenigingen kunnen signaleren en vervolgens verantwoord kunnen handelen (bijvoorbeeld in de 
vorm van voorlichting of een cursus, in de lijn zoals de gemeente dat doet met sociale hygiëne).  
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ondertekening 


