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Geachte regioraadsleden,
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de sprekers van de avond voor. Nl. dhr Spijkerman en
mevr Neven voor de Gebruiksvergunningen, later komt nog Peter Jager voor subsidie zaken.

2.

Gemeente Maastricht
Naar aanleiding van een gesprek dat een delegatie van het DB van de regio heeft gehad met
wethouder Costongs, kunnen we jullie nader informeren omtrent:

à gebruiksvergunningen:
De heer Spijkerman geeft een PP presentatie, zie bijlage
Reacties van de groepen
Sc Wolder heeft in 2000 ingediend. Zij hebben niets meer gehoord.
St. gerlach heeft aangevraagd en wacht op antwoord. Zij kunnen de meld installatie niet betalen. Hoe gaat
dit verder.
Bij scouting draait veel om het geld, dit is nodig om de voorzieningen aan te brengen die nodig zijn om de
vergunning te krijgen.
Kan de gemeente hierin financieel tegemoet komen?
Als argument wordt aangeven dat scouting de kinderen van de straat houdt. En de gemeente verhuurt de
gebouwen maar legt de groep eisen op. Men zou met een gezamenlijke lijst opnieuw naar de wedhouder
kunnen gaan. Een gezamenlijk lijst met zaken die niet door de verbruiker gerealiseerd kunnen worden.
Kan de scouting vrijstelling krijgen voor de Leges kosten van €1900? Dit Is niet bekend evt terug te krijgen
via bijzondere noden. En hoe zit het met de jaarlijks terugkerende kosten?
De scouting heeft een “loket” bij de gemeente waar ze met haar vragen terecht kan. Tot slot de verbruiker
kan zelf een boel doen. Bv gangen brandveilig maken enz.

à subsidies Gemeente Maastricht in 2008 en daarna
Vanaf 2008 zal er in de gemeente Maastricht op een andere manier tegen subsidies aangekeken worden,
een en ander mede ingegeven door de wet WMO en interne beleidsstukken.

Subsidie verhaal door Peter Jager met PP presentatie, zie bijlage
Verordening subsidie wordt naar groepen gestuurd hier kan op gereageerd worden.
Reacties van de groepen:
Er wordt geen accommodatie subsidie meergegeven. Als dat vroeger werd gegeven wordt bekeken hoe dit
in praktijk uit draait. Bv. gebouw subsidie, verbouwing sub, nieuwe cv sub.
De gemeente gaat deze modellen uitwerken.
De groepen moeten hun programma’s en activiteiten omschrijven met de specifieke doelstelling. Het gaat
nu om de inhoud van de activiteiten.
Eind juni 2008, aanvraag voor 2009 indienen.
In februari met alle groepen bij elkaar komen om een standaard formulier maken, en uitzonderingen op
papier zetten.

3.

Mededelingen Regiobestuur,

-

Omzetting naar vereniging. Voor 1 december aanmelden. Notaris kosten worden dan door scouting Nl
betaald. Hierna zelf betalen. Het omzetten is verplicht.
Rob Noordhoek licht nog enige punten toe.
De zin” scouting Nl geeft toestemming” hoort er niet in.
Kun je contracten overnemen? Ja
Aan wie gaat de gemeente subsidie betalen?
Met specifieke vragen kun je Rob mailen.

-

Voor de landelijke raad kunnen voorstellen en reacties tot 5 december ingestuurd worden. De Regio
Raad kan via mail reageren bij Rob. Het gaat o.a. over contributie verhoging van 0,20, Project 2010,
Begroting, Magazines.

4. benoemingen, aftreed schema teamleden.
-

Benoemingen van regiobestuursleden gaat naar volgende keer
Nieuw in team, Henriette als secretariaat. Zij doet voornamelijk het afhandelen van de post,
Jan Janssen wordt voorgesteld als de nieuwe secretaris. De PR blijft hij ook nog doen. Het bestuur kijkt
uit naar een professionele pr man om aan het PR team toe te voegen. De raad neemt dit voorstel aan.
In het spelteam is Nancy van der Woey gestopt als organisator explorers.

4.

Notulen regioraad 4 juni 2007

-

Kan de jaarplanning ook in het groot in de RIK worden gezet?

5.

In/uitgaande post
Christus Koning heft een jubileum gevierd. Jammer dat wij hier niets over gehoord hebben.

6.

Afgelopen en komende activiteiten

-

Ardennehike: Het was een zware tocht met veel bergen. Het was goed georganiseerd door sc. Bunde.
De winnaar is Titus brandsma, zij organiseren volgend jaar de tocht. De voorzitter merkt op, dat het
geen strijd moet worden, van wie kan het beter. Daar gaat het niet om. Het moet gewoon een goede
hike worden. Het is nog al tijd een primitieve tocht het moet niet te professioneel worden.

-

Kader meeting: Deze gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Door de raad wordt voorgesteld
om in de uitnodiging uitgebreider het programma te omschrijven.

-

scoutsdropping: De voorbereidingen verlopen goed. De aanmeldingen beginnen heel langzaam binnen
te komen.

7. Steunpunt, hoe nu verder
Patrick Heunen, is een nieuwe medewerker bij scouting Limburg. Zij zitten in een nieuw gebouw. De
organisatie kwam goed over bij Frans, maar er is nog steeds geen nieuwe voorzitter.
Voor de regio is het ook plezierig om voor trainingen terug te kunnen vallen op het Steunpunt. We
hebben nu onze eigen training met een trainers team. Maar deze draaien al een aantal jaren mee. Als
iemand hiervan weg valt is dit moeilijk aan te vullen. Het afhandelen van de training kan makkelijk
door het steunpunt worden gedaan. Zij hebben 2 beroeps krachten die dit sneller kunnen doen.
Maanden op de erkenning wachten hoef dan niet meer. Het DB stelt voor, nog 1 jaar het steunpunt
aan te houden. Als alle groepen hiermee instemmen, dan moeten wel alle groepen betalen (nu 2 niet)

Jota/joti steunpunt tour is bij titus Brandsma langs geweest. De vooravond activiteit voor
explorers/stam was ook goed geslaagd. Het steunpunt heeft zich nu ook met activiteiten bezig
gehouden.

8.

Trainingen
De brieven aan de delnemers gaan deze week de deur uit. Er zijn een aantal speltak verhuizers. Omdat
het er te weinig zijn, doen zij waarschijnlijk aan de normale training mee.
Kamptraining, dit wordt een praktische training, er kan van af nu aangemeld worden. Met een limiet
van 5 per speltak.
Stafleden die al jaren op hun erkenning wachten kunnen een Mailtje sturen naar Frans Schoonbrood,
hij zoekt het uit.

9

Rondvraag en sluiting
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