Vlissingen, 11 januari 2019

Onderwerp: Art. 34 RvO vragen VOG vrijwilligers en (gemeentelijke) vertrouwenspersoon
verenigingen.
Geacht college,
In de eerste week van dit jaar werd bekend dat een Rotterdams atletiektrainer in de regio’s
Rotterdam en Den Haag meisjes heeft misbruikt. Er is met afschuw op gereageerd maar tegelijkertijd
was er ook kritiek omdat het bij betrokken partijen aan daadkracht ontbreekt om misbruik, geweld
en andere excessen in de sportwereld uit te bannen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan blijven sporten, hebben diverse sportbonden
samen met o.a. het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2011 het
landelijke programma “Naar een veiliger sportklimaat” gepresenteerd. Het voorkomen van
ongewenst seksueel gedrag is daarin een van de speerpunten.
1. Bent u het met het CDA eens dat een gemeente een taak heeft bij het voorkomen van
ongewenste gedragingen binnen verenigingen?
2. Zo ja, op welke wijze geeft de gemeente Vlissingen hier op dit moment invulling aan?
3. Sinds 1 november 2018 kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een
afhankelijkheidssituatie gratis een VOG aanvragen, bent u bereid de verenigingen hier met
nadruk op te wijzen en ze te stimuleren er gebruik van te maken?
4. Het programma “Naar een veiliger sportklimaat” biedt cursussen aan voor bestuurders en
trainers van verenigingen, op welke wijze kan de gemeente deze cursussen faciliteren?
5. Wat vindt u van de suggestie om verenigingen, trainers en scheidsrechters minimaal een
keer per jaar uit te nodigen voor een bijeenkomst om samen na te denken over maatregelen
die moeten bijdragen aan een veiliger sportklimaat?
6. Onderschrijft u het belang van een vertrouwenspersoon binnen een vereniging, en bent u
bereid om er bij de verenigingen binnen onze gemeente op aan te dringen een
vertrouwenspersoon aan te stellen, voor zover dat nog niet het geval is.
7. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen pleit voor een gemeentelijke
vertrouwenspersoon voor alle verenigingen binnen een gemeente, van sport- tot toneel- en
muziekvereniging, Bent u bereid om binnen Vlissingen het aanstellen van een gemeentelijke
vertrouwenspersoon in overweging te nemen.

Met vriendelijke groet,
Coen Bertijn
Fractievoorzitter CDA
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1 februari 2019

ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Art.34 vragen van Fractie CDA - omtrent VOG
en vertrouwenspersoon sportverenigingen
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding:
“In de eerste week van dit jaar werd bekend dat een Rotterdams atletiektrainer in de regio’s
Rotterdam en Den Haag meisjes heeft misbruikt. Er is met afschuw op gereageerd maar
tegelijkertijd was er ook kritiek omdat het bij betrokken partijen aan daadkracht ontbreekt om
misbruik, geweld en andere excessen in de sportwereld uit te bannen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan blijven sporten, hebben diverse
sportbonden samen met o.a. het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten in 2011 het landelijke programma “Naar een veiliger sportklimaat”
gepresenteerd. Het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag is daarin een van de
speerpunten.”
Vraag 1:
Bent u het met het CDA eens dat een gemeente een taak heeft bij het voorkomen van
ongewenste gedragingen binnen verenigingen?
Ons antwoord:
Ja, wij zien voor de gemeente hierin een rol m.b.t. voorlichting.
Vraag 2:
Zo ja, op welke wijze geeft de gemeente Vlissingen hier op dit moment invulling aan?
Ons antwoord:
Wij ondersteunen en delen promotie campagnes en acties van landelijke en provinciale
overheden en/of belangenorganisaties, en stimuleren dit via bilaterale contacten met
verenigingen en de Sportraad Vlissingen helpt om het belang hiervan richting de
sportverenigingen te onderstrepen.
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Vraag 3:
Sinds 1 november 2018 kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een
afhankelijkheidssituatie gratis een VOG aanvragen, bent u bereid de verenigingen hier met
nadruk op te wijzen en ze te stimuleren er gebruik van te maken?
Ons antwoord:
Ja, de informatie over de Regeling Gratis VOG staat al op de website van het
Vrijwilligerspunt onder het item nieuwsberichten. Het Vrijwilligerspunt zal het item in februari
2019 extra onder de aandacht brengen door het bericht te verspreiden via Facebook,
Twitter, nieuwsbrief van de gemeente Vlissingen en de BGK.
Verder wordt in navolging van het landelijke sportakkoord samen met de provincie en de
Zeeuwse gemeenten een provinciaal sportakkoord uitgewerkt. Zoals het er nu uit ziet gaan
de onderdelen van het thema ‘veiliger sportklimaat’ onderdeel uitmaken van het programma
‘positieve sportcultuur’ uit dit provinciale sportakkoord. In maart 2019 zal een definitieve
versie daarvan worden opgeleverd. Uitgangspunt is om gezamenlijk, en dus met alle
partijen, en bij voorkeur ook met landelijke ondersteuning hierop de aandacht te vestigen.
Vraag 4:
Het programma “Naar een veiliger sportklimaat” biedt cursussen aan voor bestuurders en
trainers van verenigingen, op welke wijze kan de gemeente deze cursussen faciliteren?
Ons antwoord:
Het Zeeuwse Sportakkoord is de laatste fase van de uitwerking. Op dit moment is de exacte
invulling en uitvoering hiervan nog niet bekend en kunnen we hierover nog niets zeggen.
Daarnaast is het uitgangspunt bij het ondersteunen van dergelijke programma’s dat we
hierin gezamenlijk optrekken met sportorganisatie (NOC*NSF, sportbonden) en andere
overheden.
Vraag 5:
Wat vindt u van de suggestie om verenigingen, trainers en scheidsrechters minimaal een
keer per jaar uit te nodigen voor een bijeenkomst om samen na te denken over maatregelen
die moeten bijdragen aan een veiliger sportklimaat?
Ons antwoord:
Zie antwoord vraag 4.
Vraag 6:
Onderschrijft u het belang van een vertrouwenspersoon binnen een vereniging, en bent u
bereid om er bij de verenigingen binnen onze gemeente op aan te dringen een
vertrouwenspersoon aan te stellen, voor zover dat nog niet het geval is.
Ons antwoord:
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is één van de mogelijke, en zeker belangrijke
acties, die verenigingen op dit vlak kunnen doen. Wij zullen ook het belang van het
aanstellen hiervan meenemen in communicatie zoals hierboven aangegeven.
Vraag 7
De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen pleit voor een gemeentelijke
vertrouwenspersoon voor alle verenigingen binnen een gemeente, van sport- tot toneel- en
muziekvereniging, Bent u bereid om binnen Vlissingen het aanstellen van een
gemeentelijke vertrouwenspersoon in overweging te nemen.
Ons antwoord:
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Veel sportbonden (maar zeker nog niet alle) hebben met ondersteuning van NOC*NSF
hiervoor zelf een structuur opgezet, en ondersteunen op deze manier de bij hun aangesloten
verenigingen. Aangezien de vereniging, en de sportbonden in het verlengde daarvan, in
principe zelf verantwoordelijk zijn hiervoor, lijkt dat ook de meest logische weg. Ook in de
aanbevelingen van het Rapport van de Onderzoekscommissie ‘seksuele intimidatie en
misbruik in de sport’ van Klaas de Vries uit 2017 is dit het uitgangspunt. Vooralsnog is ons
uitgangspunt niet dat we als gemeente deze verantwoordelijkheden willen overnemen.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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