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Beste groepsbesturen, beste staf,
Vanaf 15 juni zijn de Covid-19 maatregelen aangepast.

Belangrijkste veranderingen
De belangrijkste veranderingen voor de gemeente Rotterdam op een rij:
- verhuur van recreatieve verblijven is weer volledig toegestaan.
- er is geen verbod meer op recreatief nachtverblijf.
- sanitaire voorzieningen op campings, sportscholen en zwembaden mogen
weer open.
Voor al het bovenstaande geldt: mijd drukte, houd 1,5 meter afstand.
-

De uitzondering op 1,5 meter afstand houden is uitgebreid: De afstand van
1,5 meter tot kinderen tot en met 12 jaar hoeft niet meer aangehouden te
worden.

Specifiek voor Scouting
Er is contact geweest met de gemeente Rotterdam over de toepasselijkheid
van de verruiming voor Scouting. Voor de Scoutinggroepen buiten de
gemeente Rotterdam geldt het advies om met de eigen gemeente contact op
te nemen voor de geldende regelgeving.
Afstand tot kinderen tot en met 12 jaar
Beverleiding en welpenleiding mag de jeugdleden tot en met 12 jaar dichter
dan 1,5 meter benaderen maar moeten ten opzichte van elkaar en alle
anderen 1,5 meter afstand in acht blijven nemen.
Overnachten en sanitaire voorzieningen
- Binnen de gemeente Rotterdam mag er weer overnacht worden op
scoutingterreinen en in scoutinggebouwen.
- De gedeelde sanitaire voorzieningen mogen weer open.
- Slapen op wachtschepen mag mits er voldaan kan worden aan de 1.5 meter
afstand en er goed gelucht kan worden.
Let op! ook hier geldt dat iedereen vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand ten
opzichte van elkaar moet bewaren. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven
onderling geen afstand te houden en ook leiding die werkt met deze
leeftijdsgroep hoeft geen afstand tot de jeugdleden tot en met 12 jaar te
houden.

T. M. E. bestuur@rondderotte.nl
Ons kenmerk
Uw kenmerk
-

Verhuren locatie met overnachtingen
Nu dat het weer is toegestaan om te overnachten op Scoutingterreinen en in
Scoutinggebouwen kunnen scoutinggroepen hun locaties verhuren voor o.a.
zomerkampen. Er moet aan de gebruikelijke wetgeving betreffende verhuur en
overnachting voldaan worden.
Covid-19 regelgeving op kamp
De leidende regelgeving voor Scoutinggroepen in Rotterdam en
Scoutinggroepen die in Rotterdam op kamp gaan is de gemeentelijke
noodverordening. Het regiobestuur houdt nauw contact met de gemeente over
de voortdurende aanpassingen en stuurt deze informatie per mail naar alle
besturen en stafleden en publiceert deze brieven op de website.
Mocht je verhuren aan een groep van buiten Rotterdam:
- Wijs de groep op de geldende regelgeving (link)
- Wijs de groep op de aanvullende informatie op de website van de regio.
- Geef de groep jouw door de gemeente goedgekeurde protocol mét de eigen
aanvullingen naar aanleiding van de versoepelingen van de regelgeving. Op
deze manier weet je zeker dat de bezoekende groep op de hoogte is van de
regelgeving in Rotterdam.
Voor de groepen in de regio die niet binnen de gemeente Rotterdam gevestigd
zijn geldt eenzelfde advies met verwijzingen naar de eigen gemeentelijke
regelgeving, hun door de gemeente goedgekeurde protocol en de website van
de regio.
Zomerkamp op een locatie buiten de eigen gemeente
De leidende regelgeving voor Scoutinggroepen die buiten de eigen gemeente
op kamp gaan is de noodverordening van de gemeente waar het kamp
plaatsvindt. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regelgeving op het
moment dat je op kamp gaat. Als de verhuurder de informatie niet kan bieden
neem dan contact op met de desbetreffende gemeente.
Relatie noodverordeningen en Protocollen op kamp en vakantiedagactiviteiten
Als je op kamp gaat of vakantiedagactiviteiten houdt dan volg je de protocollen
van Scouting Nederland én word je geacht je aan de regelgeving van de
gemeente te houden waar je op kamp bent of de vakantiedagactiviteiten
houdt.
De meest actuele protocollen van Scouting Nederland: “op kamp” en
“vakantiedagactiviteiten” zijn te vinden op www.wegaanopzomerkamp.nl. Op
de website van Scouting Nederland is een nadere toelichting op de protocollen
te vinden.
Indien en voor zover de gemeentelijke noodverordening strengere regels geeft
dient altijd de noodverordening van de gemeente gevolgd te worden.
Zomerkamp factsheets en programma’s voor zomerweken
Bijgevoegd vind je de factsheets van de rijksoverheid voor zomerkampen.
De voorbeeldprogramma’s van Scouting Nederland voor het organiseren van
zomerweken zijn hier te vinden.
Eenmalige bijdrage in de kosten voor hygiënemiddelen Gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft budget vrijgemaakt voor een eenmalige
bijdrage in de kosten voor hygiënemiddelen en hygiënemaatregelen aan
Scoutinggroepen. Iedere Rotterdamse Scoutinggroep met een door de
gemeente goedgekeurd protocol krijgt een eenmalige bijdrage in de kosten van
€250,-. Dit bedrag wordt gestort op de rekening waarop normaal gesproken de
gemeentesubsidie wordt ontvangen.

Tot slot
Bij vragen kan er contact opgenomen worden met het regiobestuur op het adres
bestuur@rondderotte.nl. We wensen jullie succes met de voorbereidingen van
jullie (alternatieve) zomerkampweek!
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

