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Materiaal:
1. rapport deputaten GS11 (26-11-2013);
2. brief classis Zwolle (19-11-2013), waarin geattendeerd wordt op een complicatie in de
besluitvorming van de PS Overijssel en verzocht wordt daar rekening mee te houden;
3. advies deputaten F&B (30-01-2014) over de meerjarenbegroting 2014-2017;
4. brief classis Assen (14-02-2014), waarin gevraagd wordt om het advies van deputaten F&B niet over
te nemen;
5. brief deputaten GS11 (18-02-2014, waarin gevraagd wordt om het advies van deputaten F&B niet op
alle punten over te nemen;
6. brief deputaten F&B (19-05-2014), waarin een nieuw advies wordt gegeven en het advies d.d. 30
januari 2014 wordt ingetrokken.
7. brief deputaten GS11 (19-05-2014), waarin gereageerd wordt op de brief genoemd onder Materiaal 6
Besluit 1:
deputaten aanvullende steun hulpbehoevende kerken decharge te verlenen.
Besluit 2:
deputaten op te dragen de bestaande werkwijze en criteria aan te passen met het oog op de invoering van
de nieuwe kerkorde waarbij niet meer de particuliere synode maar de classis aan deputaten GS11 een
verzoek tot aanvullende steun doet, en de nieuwe criteria ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstvolgende generale synode.
Indien de synode bij de behandeling van de voorstellen van deputaten OOG/Gemeentestichting instemt
met het voorstel een studie uit te voeren inzake een bredere heroriëntering steun kerken dan dient de
onderhavige opdracht aan deputaten GS11 te worden uitgevoerd als onderdeel van genoemde bredere
studie opdracht.
Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:
a.
mogelijk bevatten de aan de GS 2017 voor te stellen nieuwe criteria een maximering van het bedrag
dat een classis voor een kerk aan aanvullende steun van GS11 kan ontvangen en ook een
ondergrens in aantal kerkleden, waaronder een kerk niet zelfstandig een predikant kan beroepen
met aanspraak op landelijk aanvullende steun uit het kerkverband.
b.
voor alle nieuwe toegekende steunaanvragen vanaf 1-1-2015 waarbij op basis van de door de GS
2017 vast te stellen criteria (vanaf 1-1-2018) de aanvullende steunverlening GS11 lager wordt
vastgesteld dan een classis vóór de GS 2017 ontvangt, zal bij verder ongewijzigde situatie van die
classis een overgangstermijn gelden, waarbij de steunverlening in vijf gelijke jaarlijkse termijnen
wordt afgebouwd tot het niveau van de steunverlening conform de criteria van de GS 2017.
c.
voor nieuwe gevallen, waarvoor een classis overweegt aanvullende steun te verlenen zonder dat
aan de nu geldende landelijke criteria wordt voldaan, kan geen landelijke steun worden toegekend
als aan de classis daarvoor niet vooraf toestemming is verleend door de deputaten GS11.
d.
aanvullende steunverlening door GS11 wordt uitsluitend toegekend voor het in stand houden van
een predikantsplaats cf. art. 11 van de vigerende KO (editie 1978).
Besluit 3:
opnieuw deputaten aanvullende steun hulpbehoevende kerken te benoemen met de volgende instructie:
Instructie deputaten aanvullende steun hulpbehoevende kerken
1.

Voor 2015 en volgende jaren beoordelen deputaten de financiële draagkracht van de particuliere
synoden, c.q. classes die een verzoek om aanvullende steun doen, en kennen zij een bedrag aan
steun toe. Deputaten verrichten hun werkzaamheden zoveel als mogelijk is binnen het vastgestelde
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budget. Benodigde middelen worden door middel van een omslag over alle leden van de kerken
door deputaatschap F&B geïnd.
Bij het beoordelen van de financiële draagkracht van een particulier ressort, c.q. classis nemen
deputaten mede in overweging of door de ter plaatse geldende regelingen voldoende aandacht
wordt besteed aan de eigen inspanningsverplichting van de kerken die steun ontvangen; deputaten
zijn bevoegd zo nodig de hoogte van de normbedragen (bestaande uit vaste vrijwillige bijdragen +
collecten exclusief collecten diaconie, per belijdend lid) aan te passen; ook wordt door hen
nagegaan of de steun uitsluitend wordt gebruikt voor de instandhouding van een predikantsplaats
en niet (bijvoorbeeld) voor bijzondere projecten of het opbouwen van reserves.
Bij het innen en verlenen van steun spelen alle kerkelijke vergaderingen een rol, in die zin dat er
sprake zal zijn van een piramidale opbouw: hoe dichter een kerkelijke vergadering betrokken is bij
de instandhouding van de erediensten in een hulpbehoevende kerk, des te meer mag van haar een
bijdrage worden verwacht.
Gedurende de periode dat de particuliere synoden conform KO editie 1978 fungeren:
Een particulier ressort kan aanvullende steun vragen aan het deputaatschap GS 11, maar komt pas
in aanmerking voor aanvullende steun wanneer door kerkleden in dat ressort reeds een bedrag
per ziel wordt opgebracht van € 6,-- aan gestelde criteria wordt voldaan.
Vanaf moment dat de particuliere synoden niet meer conform KO editie 1978 fungeren:
Een classis kan aanvullende steun vragen aan het deputaatschap GS 11, maar komt pas in
aanmerking voor aanvullende steun wanneer door kerkleden in die classis reeds een bedrag per
ziel wordt opgebracht van € 8,-- en aan gestelde criteria wordt voldaan.
De inning van het quotum en het beheer van de gelden worden op de gebruikelijke wijze
opgedragen aan deputaten financiën en beheer (F&B), die tevens zorg dragen voor uitbetaling van
de toegekende steunbedragen. De verdere uitwerking van regelgeving en normering vindt plaats in
overleg met deputaten F&B.
Deputaten brengen rapport uit van hun werkzaamheden uiterlijk drie maanden voor de
eerstvolgende synode. Daarin wordt tenminste gerapporteerd:
a. ervaringen met het verlenen van ondersteuning;
b. mogelijke overdracht van alle taken aan deputaten F&B.

Besluit 4:
deputaten een budget te verlenen van:
€ 73.000,-- voor het jaar 2015, waarvan € 69.000,-- is bestemd voor het doen van uitkeringen;
€ 96.000,-- voor het jaar 2016, waarvan € 92.000,-- is bestemd voor het doen van uitkeringen;
€ 109.000,-- voor het jaar 2017, waarvan € 105.000,-- is bestemd voor het doen van uitkeringen.
Gronden:
1.
een rondvraag in den lande heeft geleerd dat ondersteuning naar verwachting flink zal toenemen.
Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen die elkaar bovendien versterken, bijvoorbeeld:
verwachte daling ledental; vermindering geefpatroon en vermindering besteedbaar inkomen;
2.
het afschaffen van de particuliere synoden in de huidige vorm betekent een ingrijpende
verandering en toename quotum per gremium. Het is niet reëel de lasten hiervan alleen bij de
classes te leggen; een deel van deze lasten zal landelijk dienen te worden opgevangen;
3.
het is om genoemde redenen onmogelijk een nauwkeurige begroting op te stellen. Ruwe schatting
van benodigde bedragen variëren van € 60.000,-- tot € 215.000,-- per jaar. Het gevraagde budget is
i.o.m. deputaten F&B berekend door uit te gaan van een jaarlijks gemiddelde van de schattingen.
Door gebruik te maken van de in voorgaande jaren opgebouwde reserves zal de stijging van het
quotum gering zijn;
4.
uitgangspunt hierbij is dat ondersteuning door een PS ingaande 2016 niet meer mogelijk is;
5.
mocht blijken dat budget en reserves van GS11 tezamen niet toereikend zijn, dan zullen deputaten
F&B de hogere steun ten laste laten komen van de Centrale Algemene Reserve en indien nodig
tussentijds het quotum voor 2016 en/of 2017 hierop aanpassen.

