
  
 

GEMEENTE RHENEN 
 

Gemeenteraad 
 

        Agendapunt nr. 7 

Amendement 
 
 

Raadsvergadering van  27 juni 2017. 
 
 
Ondergetekenden, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017 over de Perspectiefnota 2018  
(/2017bis240); 
 
overwegende dat  
 

 Het huidige voorzieningsniveau van het clubgebouw van Scouting Rhenen voldoet niet aan de richtlijnen van 
Scouting Nederland en algemene hygiëne normen.  

 Fase 1 en 2 het meest dringend zijn van de 5 fases omdat: 
 - Fase 1 ad € 50.000 ten behoeve van sanitaire voorzieningen is. Deze voldoen niet meer aan algemene hygiëne 

normen.  
 - Fase 2 ad € 70.000 ten behoeve van een passende huisvesting van de welpengroep (leeftijdsgroep 7 t/m 11)  is. 

Het huidige lokaal te klein is waardoor:  de groei stagneert, bij slecht weer binnenactiviteiten beperkt zijn en er 
een wachtlijst is.  

 Scouting Rhenen financieel onafhankelijk is van gemeentelijk subsidies.  

 Een belangrijke inkomstenbron de verhuur van het gebouw aan andere scouting organisaties is. Het huidige 
voorzieningenniveau een negatief effect heeft op de verhuurbaarheid. 

 Scouting de jeugd naast beweging en direct contact met natuur ook ontwikkeling van sociaal maatschappelijke 
vaardigheden biedt. 

 Scouting Rhenen in onze gemeente een belangrijke rol speelt in het overdragen van waarden, de natuur te 
respecteren en het aanleren van sociale vaardigheden bij jongeren en kinderen. Kinderen die speciale aandacht 
vergen voelen zich bij scouting thuis.  

 Als bijlagen ter informatie zijn de begroting van Scouting Rhenen (1) en overige onderbouwing (2) toegevoegd. 
 
stellen voor om aan beslispunt 3, bij de opsomming van onderwerpen met als dekking  het overschot van het 
jaarrekeningresultaat 2016,  toe te voegen: 
 

- de noodzakelijke verbeteringen aan het clubhuis van Scouting Rhenen (fase 1 en 2) voor een bedrag van  € 
120.000, onder voorwaarde van goedkeuring van het bouwplan door de gemeente. 

 
Rhenen 27 juni 2017,  
 
Namens de fracties van  
 
SGP  PCR   VVD   Rhenens Belang    
 
 
 
CDA  ChristenUnie  D66   PvdA                   NieuwDemocraten 
  



  
 
 
 
 

Bijlage 1: Begroting Scouting Rhenen 
 
 
 

 
 
 
  



  
 
Bijlage 2: Overige onderbouwing 
Redenen waarom de gemeente Rhenen de verbouwing van 't Paddegat (het gebouw van Scouting Rhenen) financieel mogelijk moet 
maken. 
 
1. Huisvesting 
- De huisvesting van scouting voldoet niet meer aan de richtlijnen  van Scouting Nederland.  
- Tevens is het gebouw niet duurzaam. Dit strookt tegen de waarden van scouting (zorg voor de natuur) en de wensen van de 
gemeente. Tevens veroorzaakt dit hoge energielasten. 
- Het gebouw is niet geschikt voor mindervalide leden. 
- Gedeelte uit 1960 is inmiddels afgeschreven. 
- Het sanitair voldoet niet meer aan hygiëne normen en is ook niet meer voldoende voor het aantal leden. 
- Door groei van aantal leden de ruimtes te klein zijn. Inmiddels zijn er zelfs wachtlijsten. 
 
2. Scouting Financiën: 
Scouting Rhenen heeft inmiddels jarenlang geen subsidie ontvangen van de gemeente en ook geen bijdrage ontvangen voor 
onderhoud of renovatie van het gebouw.  
Scouting financieel zelfstandig is dankzij: contributie leden, verkoop Jantje Beton loten, verkoop Scouting Nederland loten en verhuur 
gebouw aan andere scoutinggroepen voor kamp 
 
3. Samenleving  
Scouting Rhenen speelt in onze gemeente een belangrijke rol in het overdragen van waarden en het aanleren van sociale vaardigheden 
bij jongeren en kinderen.  
Jongens en meisjes van 5 t/m 18 jaar leren (spelenderwijs): 
- samenwerken en zelfstandiger worden  
- dat spelen in natuur en met leeftijdsgenoten leuker is dan strijden om de winst  
- dat het ook nog leuker is dan achter een schermpje te zitten, is dus een fantastisch tegenhanger van de game-cultuur  
- iedereen is gelijk ongeacht kleur, geslacht, beperkingen, indicaties etc.  
- eerste hulp bij ongelukken  
- zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving  
 
4. Duurzaamheid  
Scouting Rhenen is de eerste stap naar een duurzame samenleving. 
De scouts leren de natuur te respecteren en hoe ze ermee om moeten gaan. Dit geldt voor zowel plant als dier. Kortom de waarden die 
de kinderen van scouting krijgen zijn een stap naar een duurzame samenleving.  
Dit komt regelmatig terug waaronder in de scoutingwet (die alle scouts wekelijks herhalen): 

Scoutingwet (voor iedereen vanaf 11 jaar) 
'Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze meer leefbaar te maken. 
Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door. 
Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur. 
Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.' 

 
5. Buiten spelen is leren: 
Uit onderzoek dat recentelijk in het AD is verschenen blijkt dat 79% van de ouders hun kind avontuurlijker zou willen laten spelen, maar 
dat in de praktijk niet doet. Kinderen leren te weinig om risico’s in te schatten omdat ze te weinig dingen doen als klimmen in een 
boom, een vuurtje stoken of met een zakmes spelen. Daarmee worden kinderen angstiger, ook op latere leeftijd, en leren ze niet om 
risico's in te schatten. Door nu avontuurlijk te leren spelen krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. Spelenderwijs leren is de basis van 
Scouting.  
De combinatie van buiten spelen en leren heeft een groter pedagogische werking dan die sportverenigingen bieden. 
 
6. Vrijwilligers 
De vrijwilligers die de jongens en meisjes begeleiden zijn tussen de 18 - 30 jaar. Dit is het waard om gekoesterd en gehandhaafd te 
worden.  Want de leeftijd van de gemiddelde vrijwilliger is boven de  55 jaar. 
Zij zetten zich niet alleen in voor scouting maar ook bij de begeleiding en deelname van maatschappelijke activiteiten in onze 
gemeente.  
Als jarenlang is een VOG een voorwaarde om als vrijwilliger aan de gang te gaan bij Scouting Rhenen.  
 
7. Alcohol & drugs 
Uit onderzoek blijkt dat jongeren die op scouting zitten minder alcohol drinken en drugs gebruiken. Dus een effectief preventief 
middel. 
 


