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Geachte heer / mevrouw,
In de gemeente Cranendonck is op 22 november besloten om het initiatief om ook andere
vrijwilligersorganisaties in aanmerking te laten komen voor een gratis VOG voor hun vrijwilligers
te ondersteunen. Het college spreekt hier onder meer in uit dat het wenselijk en tevens
noodzakelijk is dat het kabinet VOG's voor vrijwilligers  die zijn aangesloten bij een
vrijwilligersorganisatie waarbij voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk een VOG vereist of
wenselijk is  (eveneens) gratis ter beschikking gaat stellen.
Ik breng u, namens het college, dit besluit graag onder uw aandacht. Zie voor meer informatie de
brief in de bijlage.
Wilt u het besluit verspreiden onder uw gemeenteraad en college, met het verzoek het besluit
(op basis van ontvangen moties van andere gemeenten) te ondersteunen en Tweede Kamer en
Kabinet te informeren over de gemeentelijke beraadslagingen over dit besluit?
Voor de volledigheid vermeld ik dat de motie tevens is verspreid onder de volgende personen /
organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie ter bespreking
de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter bespreking
alle gemeenteraden en colleges met verzoek deze motie te ondersteunen, als ook Kamer
en Kabinet te informeren over de respectievelijke gemeentelijke beraadslaging
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de belangenorganisatie voor
het vrijwilligerswerk in Nederland
Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Cranendonck
Gemeente Cranendonck
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel
T 0495 431 222
I www.cranendonck.nl
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