Scoutinggroepen in Regio Rond de Rotte
t.a.v. het groepsbestuur en stafleden

Scoutingregio Rond de Rotte
Bilderdijkstraat 27
2902 AA Capelle aan den Ijssel
www.rondderotte.nl
Postadres
Bilderdijkstraat 27
2902 AA Capelle aan den Ijssel

Datum:
Betreft:

15 mei 2020
COVID-19

info@rondderotte.nl
Inlichtingen
Bestuur Regio Rond de Rotte

Beste groepsbesturen, beste staf,
Na de eerste versoepelingen van de regels hebben veel groepen in Rotterdam
en in de omliggende gemeenten checklists ingevuld en protocollen opgesteld
om op een COVID-19 veilige manier fysieke opkomsten te kunnen organiseren.
De kwaliteit van de stukken en de zorg die daaruit blijkt voor de veiligheid voor
jeugdleden, leiding en samenleving is indrukwekkend.
Scouting Nederland heeft op 7 mei een update gemaakt van haar Coronavirus
protocol waarin de gevolgen van de door Minister-President Rutte
aangekondigde stapsgewijze versoepelingen voor Scouting samengevat
worden.
Met de aankondiging van het spoorboekje van Minister-President Rutte
versoepelt ook de gemeente Rotterdam de regels stapsgewijs. Hoewel er een
spoorboekje ligt moet men rekening houden met de mogelijkheid dat alles
weer tot stilstand kan worden gebracht indien de reproductiefactor van het
virus boven de 1.0 uitkomt.
De groepen buiten de gemeente Rotterdam moeten de aanwijzingen van de
eigen gemeente opvolgen. Mocht daar hulp bij nodig zijn dan kan men contact
opnemen met het regiobestuur: bestuur@rondderotte.nl
De regel dat iedere groep checklist(s) en een groepsprotocol COVID-19
(waarover gecommuniceerd is in de mail van de regio van 29 april) moet
maken en ter goedkeuring aan de gemeente moet aanbieden blijft onverkort
gelden. Pas nadat men goedkeuring heeft verkregen kunnen opkomsten
plaatsvinden.
In overleg met de gemeente Rotterdam kan ik de volgende
versoepeling voor scoutinggroepen melden
Opkomsten voor speltakken t/m 18 jaar worden bij voorkeur op het eigen
terrein georganiseerd maar mogen ook buiten het eigen terrein georganiseerd
worden. Voor de regels wordt verwezen naar de website van de gemeente:
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
Aanvullende checklists en eventuele aanvullingen op het reeds bestaande en
goedgekeurde groepsprotocol COVID-19 hoeven niet ter goedkeuring naar de
gemeente gestuurd te worden.
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In overleg met de gemeente en de GGD Rotterdam-Rijnmond geldt het
ruime COVID-19 testbeleid ook voor scoutingleiding
In het geval er tenminste 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of
neusverkouden en/of koorts) bestaan kan getest worden. Scoutingleiding moet
daarvoor contact opnemen met hun eigen huisarts. Naast het bespreken van
de symptomen moet men duidelijk aangeven dat men Scoutingleiding is en
valt onder het ruime COVID-19 testbeleid van de GGD.
De huisarts beoordeelt de situatie en stuurt indien nodig een formulier per email naar de GGD. De GGD neemt vervolgens contact op met het staflid voor
de test.
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft toegezegd alle huisartsen te informeren
dat Scoutingleiding onder het ruime COVID-19 testbeleid vallen. Mochten er
desondanks vragen ontstaan dan kan er contact opgenomen worden met het
regiobestuur (bestuur@rondderotte.nl) of Richard Franken van de gemeente
Rotterdam (RJJ.Franken@Rotterdam.nl).
Iemand met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat
de testuitslag bekend is thuisblijven. De kosten van de test worden via de GGD
vergoed door de Rijksoverheid.
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/corona-covid19/

(Incidentele) verhuur van het groepsterrein aan andere partijen mag
Omdat binnensport vooralsnog niet toegestaan wordt, zijn er sportaanbieders
die op zoek zijn naar terreinen waar zij, zonder het risico op drukte, buiten
kunnen trainen. Scoutinggroepen mogen hun terreinen hiervoor verhuren. Er
moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over het COVID-19 protocol van
de Scoutinggroep en het COVID-19 protocol van de betreffende (sport-)
organisatie die gebruik gaat maken van het terrein.
Let op!
De normale regels betreffende (incidentele) verhuur door Scoutinggroepen
gelden nog steeds:
De gemeente schrijft: “In artikel 7 van de algemene bepalingen zijn de regels
omtrent onderhuur vastgelegd. De jeugdterreinen ontvangen compensatie
(huurkorting) en tegen incidenteel onderverhuren zijn er geen bezwaren mits
het gebruik in lijn is met de bestemming (sport & recreatie). Echter als dit
structurele onderhuur wordt kan het gevolgen hebben voor de te ontvangen
huurcompensatie.”
Er moet voor elke vorm van onderverhuur (incidenteel of structureel)
toestemming worden gevraagd. Dit kan schriftelijk gedaan worden bij:
Cluster Stadsontwikkeling, afdeling Maatschappelijk Vastgoed
postbus 6575
3002 AN Rotterdam
Vooraf kan informatie telefonisch of per email worden ingewonnen bij SO
Maatschappelijk Vastgoed: 010-4896944.

Verdere versoepelingen of veranderingen
Bij iedere versoepeling of verandering van de regels zal het bestuur van Regio
Rond de Rotte in overleg met de gemeente Rotterdam de Rotterdamse
groepen informeren. De groepen uit andere gemeenten moeten de instructies
van hun eigen gemeente opvolgen.
Voor hulp bij of vragen over (aanstaande) veranderingen kan contact
opgenomen worden met het bestuur: bestuur@rondderotte.nl

Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

