Beste sportaanbieder,
Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet na de persconferentie van 21-04, bericht ik u het
volgende.
Allereerst nog even: wat verandert er?
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, als dit georganiseerd en onder
begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden
en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis omkleden en douchen.
Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder
begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn
verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis omkleden en douchen. Bij klachten zoals
koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.
Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als ze daarbij 1,5 meter afstand tot
elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die heeft vastgesteld.
Om bovenstaande handen en voeten te geven is aan gemeenten gevraagd om samen met lokale
sportclubs met buitenaccommodatie te kijken naar de mogelijkheden en faciliteiten, zodat zoveel
mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van een
vereniging.
De gemeente Papendrecht wil graag uitvoering geven aan het beleid van de overheid, uiteraard
binnen de gestelde kaders. En deze uitvoering wil ik graag samen met u handen en voeten geven.
Want dit kunnen we alleen met elkaar.
In de bijlage treft u een brief van de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) naar aanleiding van de
persconferentie van dinsdag 21 april 2020. In deze brief en de rectificatie, staat de informatie van de
persconferentie verder uitgewerkt.
Op dit moment is de VSG samen met NOC*NSF bezig om deze informatie te actualiseren en op basis
van hiervan een handreikingen op te stellen. De VSG verwacht nog deze week de geactualiseerde
informatie en handreikingen klaar te hebben. Naar aanleiding van deze handreiking zult u ook door uw
bond 'sportspecifiek' worden geïnformeerd.
Begin volgende week wil ik de door ons ontvangen informatie met u delen én met u in gesprek gaan
over de manier waarop u denkt het sporten met jongeren met in acht neming van de richtlijnen handen
en voeten te geven. Hierbij wil ik benadrukken dat het nemen van initiatief hiervoor geen verplichting
is. Uiteraard hoop ik volgende week op een enthousiaste samenwerking en veel plannen, want dit
kunnen wij alleen samen.
Kort samengevat zullen de plannen moeten voldoen aan:
-

de zgn. noodverordening; belangrijkste eis hierbij is dat er géén activiteiten in de openbare
ruimte mogen worden georganiseerd totdat de noodverordening is aangepast;
de handreiking van de VSG/VNG; het betreft hier een uitwerking van het kabinetsbesluit van
dinsdag jl. en
de sports-specifieke uitwerking van uw bond.
Dit alles vertaalt naar de lokale en uw specifieke situatie (denk bijvoorbeeld aan 'kiss&ride',
looproutes, etc).

Mijn eerste stap ik nu aan u te vragen of u plannen heeft een bijdrage te leveren aan het sporten voor
jongeren. Zo ja, dan vragen wij u met de binnenkort te ontvangen informatie van ons, VSG/VNG en uw
sportbond een plan te maken, waarna wij gezamenlijk kunnen kijken hoe dit plan is in te passen in de
lokale situatie.
Tot slot: ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Begin volgende week zult u een mail ontvangen
waarin is aangeven wie u op welke manier kan benaderen voor het stellen van vragen.
Ik dank u voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Pieter Paans
Wethouder Sport

