Agendapunt 8a: Algemene herziening HR n.a.v. eerder genomen besluiten
Leeswijzer herziening huishoudelijk reglement december 2012
Zoals besloten in december 2010 wordt het huishoudelijk reglement iedere twee jaar herzien. In de
nieuwe versie worden de besluiten vastgelegd die zijn genomen sinds de laatste herziening.
Inhoudelijke voorstellen die aan de landelijke raad worden gedaan en die een wijziging van het
huishoudelijk reglement tot gevolg hebben, worden tot in principe een half jaar voor de herziening nog
meegenomen in de tekst.
Dat brengt met zich mee, dat in het concept dat nu wordt voorgelegd in beginsel de besluiten zijn
verwerkt van december 2010 tot en met juni 2012, alsmede een aantal tekstuele aanpassingen om
fouten te herstellen en zaken te verduidelijken. Besluiten van de landelijke raad hebben overigens
werking vanaf het nemen van het besluit; ook al staan ze nog niet in huishoudelijk reglement.
In de loop van het jaar en in de opmaak van het nieuwe concept bleek nog een aantal thema’s te
spelen waarover nog geen besluitvorming is geweest. Overwogen is om die ‘door te schuiven’ naar de
volgende herziening in 2014. Toch wordt de voorkeur gegeven om die nu al mee te nemen om het
huishoudelijk reglement zo actueel mogelijk houden, MITS de belangrijke onderdelen daarvan in een
apart besluitpunt aan de landelijke raad worden voorgelegd EN vervolgens zijn vastgesteld. Die delen
zijn in de tekst in paars gearceerd. Het agendapunt ‘Herziening huishoudelijk reglement’ is uiteraard
een daaropvolgend agendapunt op de agenda van de landelijke raad in december 2012. De tekst van
minder belangrijke onderdelen is in de tekst groen gearceerd en hierbij is volstaan met een nadere
toelichting.
Voor de optimale aansluiting van de bestaande regels bij de vereniging is het van belang dat ook de
statuten van de Vereniging Scouting Nederland op korte termijn worden herzien. De in 2006 door de
landelijke raad goedgekeurde conceptstatuten zijn onlangs door de wereldbonden goedgekeurd, met
één toe te passen wijziging. In december zullen daarom ook de statuten nog eenmaal worden
voorgelegd aan de landelijke raad ter goedkeuring.
Het huishoudelijk reglement zal opnieuw herzien worden in 2014.
Toelichting van de wijzigingen
Alle wijzigingen zijn in het bijgaande concept weergegeven door middel van arcering, met een
toelichting in voetnoten.
Geel gearceerde tekst betreft wijzigingen op basis van al genomen besluiten.
Blauw gearceerde tekst betreft herstellende wijzigingen en tekstuele aanpassingen.
Groen gearceerde tekst betreft tekst waarop nog besluitvorming moet plaats vinden.
Paars gearceerde tekst betreft tekst, voortvloeiend uit een apart besluitpunt op de agenda van de
landelijke raad.
Een aantal wijzigingen wordt hieronder per onderwerp nader toegelicht.
 Groepen die nog geen groepsvereniging zijn: Artikel 1
Uit een recente uitspraak van de geschillencommissie blijkt dat de positie van groepen die nog
geen groepsvereniging zijn in de regioraad anders is dan die van groepsverenigingen. Om
onduidelijkheid weg te nemen, stelt het landelijk bestuur voor om in het huishoudelijk reglement
het volgende op te nemen:
o Scoutinggroepen dienen groepsvereniging te worden.
o Voor groepen die nog geen groepsvereniging zijn, gelden dezelfde regels als voor
groepsverenigingen.


Overige organisaties: Hoofdstuk 2
In het reglement van 2010 worden met name de volgende organisatieonderdelen
beschreven: groepsverenigingen, beheerstichtingen en plusscoutkringen. En daarnaast het

Agenda landelijke raad – 15 december 2012

37

regionale en landelijke niveau. Binnen Scouting bestaan er nog andere soorten organisaties,
zoals kampeerterreinen, musea en bovenregionale activiteiten.
Op de landelijke raad van december 2011 is dit onderwerp ter sprake gekomen, naar
aanleiding van een uitspraak van de geschillencommissie. Daarbij werd aangegeven dat voor
deze editie zou worden bekeken hoe organisaties anders dan groepen en regio’s in het
reglement verwerkt zouden moeten worden.
Dit heeft geleid tot een herziening van hoofdstuk 2 ‘Beheerstichting’. Dat hoofdstuk is onder
een andere titel uitgebreid naar een hoofdstuk over de organisaties die geen groep of regio
zijn, door middel van een algemene bepaling. Ook zijn in dit hoofdstuk de al in hoofdstuk 5
bestaande bepalingen over de plusscoutskringen en kringverenigingen ondergebracht.


Plusscouts: Artikelen 24 t/m 27 en artikel 98 lid 6 (voorheen 94 t/m 97 en 91 lid 6)
Aan de besluitvorming over de plusscouts is in de vorige editie uitvoerig aandacht besteed.
Sinds de herziening van 2010 heeft het onderwerp zich verder ontwikkeld. Onder leiding van
het HRM-team is er voor de plusscouts in een voorstel een bij de praktijk en de vereniging
passende wijze kader opgesteld. De belangrijkste voorstellen houden in, dat de leeftijd voor
plusscouts verlaagd wordt naar 18 jaar en dat de plusscouts en landelijke vrijwilliger worden
samengebracht tot één groep vrijwilligers.



Gedragscode: artikel 77; artikelen 91 en 92. (voorheen 70 en 84, 85) en artikel 172
De besluitvorming over de gedragscode heeft geleid tot aanpassingen in hoofdstuk 4 en 5.
Deze aanpassingen waren al genoemd in het voorstel over de gedragscode, artikel 172 is een
toevoeging die de gedragscode ook in hoofdstuk 11 een plaats geeft.



Verslaglegging landelijke raad: Artikelen 75 en 79 (voorheen 68 en 72)
Er is eerder besloten om de procedure rondom vergaderingen van de landelijke raad bij te
stellen. In het huishoudelijk reglement zijn niet zozeer de aanpassingen vastgelegd, maar is
de tekst wat ruimer opgesteld. Daardoor heeft de landelijke raad de ruimte om eventuele
(technische) ontwikkelingen meteen te kunnen toepassen. De aanpassingen staan in artikel
75 en 79.



Coaches met leeftijdsgrenzen bij roverscouts: Artikelen 7 en 98 (voorheen 7 en 91)
In de uitwerking sinds 2010 van de spelvisie is meer duidelijkheid gekomen over de coaches
betrokken bij de roverscouts, al genoemd in de verslaglegging voor de landelijke raad in 2008.
De coaches zijn leden die zelf net roverscout zijn geweest en daardoor de roverscouts kunnen
begeleiden tijdens opkomsten. De bedoeling is dat ze dit een korte periode doen, maximaal
twee jaar, en dan ruimte maken voor nieuwe coaches. Er is daarom in de spelvisie bepaald
dat er maximaal twee coaches per speleenheid zijn en dat de coaches 21 tot 23 jaar oud zijn.



Bemiddelingscommissie: Paragraaf 10.2
In 2009 is de landelijke bemiddelingscommissie van start gegaan. In de editie van 2010 was
deze commissie al verwerkt. De door ervaring ontstane procedures zijn in deze editie verder
verwerkt.

De landelijke raad wordt gevraagd dit voorstel goed te keuren.
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