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:

22 mei 2021
COVID-19

info@rondderotte.nl
Inlichtingen
Bestuur Regio Rond de Rotte

Beste groepsbesturen, beste staf,
De overheid heeft de coronamaatregelen per 19 mei aangepast. De gemeente
Rotterdam heeft hierop haar beleid en handhaving aangepast. Dit beleid is te
vinden op de website van de gemeente Rotterdam. Mocht jouw groep in een
andere gemeente gevestigd zijn, dan adviseert het regiobestuur om de website
van de eigen gemeente te raadplegen en zo nodig contact te zoeken met de
verantwoordelijke binnen de eigen gemeente.
In deze brief gaan we in op de wijze waarop de gemeente Rotterdam invulling
geeft aan de coronamaatregelen en de wijze waarop wordt gehandhaafd.

Opkomsten buiten
Voor de leeftijd tot en met 17 jaar geldt dat sport- en spelscoutingactiviteiten
zijn toegestaan en dat deze binnen 1,5 meter mogen plaatsvinden. Voor 18 tot
en met 26 jaar zijn alleen sportactiviteiten binnen 1,5 meter toegestaan en
spelactiviteiten op 1,5 meter afstand. Voor 27 jaar en ouder geldt dat zowel
sport als spel op 1,5 meter afstand plaats moet vinden.

Opkomsten binnen
Bij navraag door het regiobestuur bij de gemeente Rotterdam geeft deze aan
dat scouting, net als sport en andere jeugdactiviteiten, enkel buiten plaats mag
vinden. De scoutinggebouwen moeten volgens de beleidsmedewerkers van de
gemeente Rotterdam gesloten blijven. Enkel de toiletvoorzieningen mogen open
zijn. Kortom: opkomsten binnen zijn volgens de gemeente Rotterdam niet
toegestaan. Dit is in strijd met hetgeen Scouting Nederland aangeeft.

Verschil van inzicht
Het verschil van inzicht tussen de gemeente Rotterdam en Scouting Nederland
zit in de interpretatie van de begrippen besloten plaatsen en publieke plaatsen.
Waar de gemeente Rotterdam scoutinggebouwen als een publieke plaats
aanmerkt, ziet Scouting Nederland deze als besloten plaats.
Het onderscheid tussen besloten en publieke plaatsten is van belang, omdat de
uitzondering voor georganiseerde jeugdactiviteiten alleen geldt voor de regels
over groepsvorming en niet voor het openstellen van gebouwen. Als een plaats
gesloten moet blijven, dan mogen daar dus ook geen jeugdactiviteiten worden
georganiseerd. De meeste publieke plaatsen zijn gesloten of onder strikte
voorwaarden geopend. Besloten plaatsen mogen ‘gewoon’ geopend zijn.
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De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, een koepelorganisatie van alle
gemeenten in Nederland) geeft in haar antwoorden op vragen betreffende deze
begrippen aan dat, als een scoutinggebouw alleen voor verenigingsleden is
opengesteld, het een besloten plaats zal zijn. Als sprake is van een besloten
plaats dan is artikel 3.2 eerste lid van de Tijdelijke regeling maatregelen covid19 van toepassing.
Deze interpretatie houdt in dat scouting, voor de eigen scoutingleden, binnen
activiteiten mag organiseren. Net als Scouting Nederland geeft de VNG aan dat
het voor de hand ligt om de activiteiten zoveel mogelijk buiten te houden. De
twee belangrijkste vragen en antwoorden zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.
De volledige Q&A is te vinden op de website van de VNG.

Huidige stand van zaken voor wat betreft de handhaving
De gemeente Rotterdam stelt dat een scoutinggebouw aangemerkt moet worden
als een publieke plaats en zal daarom handhavend optreden als een gebouw is
geopend voor activiteiten.

Vervolg
De regio is en blijft in gesprek met de gemeente Rotterdam om duidelijkheid te
verkrijgen voor de groepen over de juiste interpretatie van de begrippen
publieke en besloten plaatsen. Wij hebben de gemeente nadrukkelijk gewezen
op de interpretatie van Scouting Nederland en de VNG. Zodra er meer duidelijk
is, laten wij dat via een mailing weten.
Groepen zijn autonoom en kunnen geheel zelf beslissen wat zij doen, los van het
advies van Scouting Nederland en/of de regio. Hoewel het regiobestuur al een
jaar ondersteunt in het begrijpelijk maken van de coronaregels voor scouting is
het altijd de eigen afweging en keuze van de groepen die bepaalt wat zij doen.
Zo ook nu.
Totdat de regio er samen met de gemeente uit is wat de correcte interpretaties
zijn kunnen we enkel bovenstaande informatie bieden. De afweging is en blijft er
een van de individuele groepen. Wel vraagt het regiobestuur om in de afweging
de gezondheid en veiligheid van alle leden voorop te stellen en zorgvuldig te werk
te gaan.
Met vriendelijke groet,
Scoutingregio Rond de Rotte

Astrid Spierings,
voorzitter

Vragen en antwoorden
Uitvoering ministeriële reg elingen (Twm covid -19)
6. Waar mogen georganiseerde jeugdactiviteiten plaats vinden?
In de regelgeving is geen definitie opgenomen van ‘georganiseerde
jeugdactiviteiten’. Uit de Kamerbrief van 28 september 2020 inzake OMT advies
en landelijke maatregelen blijkt dat bij georganiseerde jeugdactiviteiten onder
andere gedacht is aan jeugdverenigingen voor scouting, cultuur en kunst.
Commerciële activiteiten passen gewoonlijk niet in deze lijn. Een commercieel
jeugdkamp zal dan ook niet snel onder de uitzondering voor georganiseerde
jeugdactiviteiten vallen.
De uitzondering voor georganiseerde jeugdactiviteiten geldt alleen voor de
regels over groepsvorming (zie art. 3.1, tweede lid en 3.2, tweede lid van de
Tijdelijke regeling maatregelen covid-19). De uitzondering voor georganiseerde
jeugdactiviteiten is op dit moment niet opgenomen als uitzondering op het
verbod om publieke plaatsen voor het publiek open te stellen (zie daarvoor art.
4.a1, eerste lid, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19). Als een locatie
gesloten moet blijven op grond van artikel 4.a1 van de Tijdelijke regeling
maatregelen covid-19, mag daar dus geen georganiseerde (besloten)
jeugdactiviteit worden gehouden.
De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 staat niet in de weg aan de
openstelling van besloten plaatsen voor georganiseerde jeugdactiviteiten. Als
het dus bijvoorbeeld gaat om een scoutingsgebouw waar alléén leden van de
scoutingvereniging welkom zijn, dan is het wel toegestaan om daar voor die
leden een jeugdactiviteit te organiseren. Uitsluitend wanneer sprake is van een
besloten plaats, mogen daar dus yoga en dansactiviteiten worden aangeboden.
Verder staat in artikel 3.1 lid 2 onder b van de Tijdelijke regeling maatregelen
covid-19 dat de groepsvormingsregel op openbare plaatsen niet geldt voor
personen tot en met zeventien jaar die deelnemen aan georganiseerde
jeugdactiviteiten en hun begeleiders. Het is dus ook toegestaan om op openbare
plaatsen georganiseerde jeugdactiviteiten te laten plaatsvinden, zoals in een
openbaar park.

13. Mag een scouting zijn gebouw gebruiken?
Publieke plaatsen zijn plaatsen die voor een ieder openstaan, ongeacht om wie
het gaat. Doorslaggevend is de vraag of het publiek op deze plaats in het
algemeen vrij toegang heeft. Daarbij is het gebruikelijke feitelijke
toelatingsbeleid (los van omstandigheden zoals toegangsprijs of
minimumleeftijd) bepalend. Daarbij moet bekeken worden of normaal gesproken
een ‘open’ groep mensen wordt toegelaten in plaats van bijvoorbeeld uitsluitend
leden van een bepaalde vereniging. Besloten plaatsen zijn plaatsen die niet
publiek of openbaar zijn. Een scoutinggebouw kan onder omstandigheden een
besloten plaats zijn (als het alleen voor verenigingsleden open wordt gesteld).
Als het scoutinggebouw als besloten plaats gezien wordt, gelden de regels over
de openstelling van publieke plaatsen niet. In dat geval mag met maximaal 30
personen worden samengekomen (artikel 3.2, eerste lid, van de Tijdelijke
regeling maatregelen covid-19). Dit maximumaantal geldt niet voor personen tot
en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen
die deze activiteiten organiseren of begeleiden. De scouting mag voor de eigen
scoutingleden een binnenactiviteit organiseren. Daarbij gelden natuurlijk wel alle
adviezen, waaronder om zo veel mogelijk afstand te houden en het aantal
contacten te minimaliseren, en ligt er een zorgplicht op de begeleiders om te
zorgen dat iedereen de coronaregels kan naleven. Het ligt ook voor de hand om
de activiteiten zo veel mogelijk buiten te organiseren.
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