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WOORD VOORAF
Het starten van de nieuwe beleidsplancyclus met vaststelling van het financieel deel van het beleidsplan 20142017 is een wat ongebruikelijke procedure. Deze werkwijze vloeit voort uit de in het beleidsplan 2009-2013
opgenomen beleidsvoornemens voor kostenbesparing en een toekomstscenario. Vanaf 2009 is ingezet op
kostenbeheersing en groei van de inkomsten. Hierdoor zijn inkomsten en uitgaven een aantal jaren redelijk op
niveau gebleven, mede omdat de beoogde kostenreductie succesvol is geweest. Vanaf januari 2013 is echter
zichtbaar dat dit niet meer volstaat en is sprake van daling van de inkomsten uit de actie Kerkbalans. Dat heeft
gevraagd om het naar voren halen van een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief.
De beleidsplancommissie heeft desgevraagd met alle steun van het College van Kerkrentmeesters het
formuleren van voornoemd financieel meerjarenbeleid opgepakt. De voorlopige vaststelling van het plan heeft
in juni 2013 plaatsgevonden. Daarna is intensief overleg gevoerd met gemeenteleden in de vorm van zeven
wijkavonden. Hierbij bleek grote betrokkenheid bij dit onderdeel van het beleid en zijn veel vragen gesteld om
extra informatie. Hieraan is op zo kort mogelijke termijn vorm gegeven. Dit door op de website in de vorm van
‘vragen en antwoorden’ extra informatie te bieden. Bij de opstelling van dit deel van het beleidsplan wordt
verwezen naar deze achtergrondinformatie. Slechts hetgeen direct voor de beleidskeuzen onderbouwend is
komt in de uiteindelijke tekst terug.
Heel wat gemeenteleden en enkele wijkkerkenraden hadden graag gezien dat eerst missie, visie en
doelstellingen zouden zijn geformuleerd en dan pas de financiële mogelijkheden zouden zijn bezien. Hierbij
wordt opgemerkt dat het huidige voorstel uitgaat van de heldere beleidsvisie zoals vastgelegd in het vorige
beleidsplan dat van kracht blijft zolang er geen nieuw beleidsplan is (motto ‘Richting geven en ruimte
scheppen’). Elk nieuw beleid heeft heldere financiële kaders nodig. Binnen deze kaders is alle ruimte voor
eventuele andere visies. Dat vraagt tijd en rust, waarbij wordt aangetekend dat de rol van de Algemene
Kerkenraad hierbij beperkt is. Immers, kerkordelijk en feitelijk gaan de wijkgemeenten over de inhoudelijke
zaken. De tweede fase van het beleidsplan wordt aansluitend direct ter hand genomen.
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INLEIDING
1.1

Algemeen

Dit eerste deel van het beleidsplan concentreert zich op het financieel beleid van de centrale gemeente. Het
wordt in 2014 ingevoegd in het nieuwe beleidsplan 2014-2017 van de Hervormde Gemeente Veenendaal. Met
het oog op de zorglijke financiële situatie wordt aan het nemen van concrete maatregelen voorrang gegeven,
direct te volgen door fase twee van de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan (overige onderdelen
beleidsplan). Voor dat onderdeel van het beleid wordt uitgegaan van de ongewijzigde voortzetting in 2013 van
het beleid (op hoofdlijnen) zoals vastgelegd is in het Beleidsplan 2009-2012.
De Hervormde Gemeente Veenendaal is onderverdeeld in een negental wijkgemeenten. Daarbij geldt de
wijkgemeente/het wijkgebouw over het algemeen als kerneenheid, bijvoorbeeld voor prediking, pastoraat en
catechese, maar in zaken van diaconie en kerkrentmeesterlijke aard is het de centrale gemeente. De omvang en
samenstelling van de wijkgemeenten zijn vanzelfsprekend van invloed op de mogelijkheden van de centrale
gemeente. De gemeente zal het inhoudelijke en financiële beleid hierop af moeten stemmen.
Het financiële beleid zal gericht moeten zijn op een gezonde en op continuïteit gerichte financiële huishouding
met een scherp oog voor de behoeften in de gemeente. Het vinden van een verantwoord evenwicht
daartussen vormt de kern van het beleid. Het voorzien in de gezamenlijk erkende behoeften vraagt als het gaat
om het beschikbaar stellen van geldmiddelen om onderlinge solidariteit.
Wij weten dat de kerk niet door beleidsplannen wordt geregeerd, maar door onze Heere Jezus Christus, die Zijn
Kerk Zelf bestuurt door Zijn Woord en Geest. Wij hopen dat dit mede in ons beleid gestalte zal krijgen.

1.2

Huidige situatie

Vanaf omstreeks het jaar 2000 staan de middelen voor het kerkenwerk onder druk en wordt met zorg gekeken
naar mogelijke toekomstige tekorten. Op dit punt is de afgelopen jaren actief beleid gevoerd. De Algemene
Kerkenraad acht het van groot belang dat het pastoraat zo veel als mogelijk op niveau blijft en dat daarvoor
blijvende inspanningen worden gedaan om financiële ondersteuning van gemeenteleden te verkrijgen en te
behouden. De Algemene Kerkenraad is zich daarbij zeer wel bewust van de verantwoordelijkheid voor de
langere termijn.
Juist ook met het oog op die langere termijn is de ontwikkeling van een eigen wijkgemeente in DragonderOost/Veenendaal-Oost ter hand genomen en heeft de Algemene Kerkenraad in de vergadering van 16 juni 2011
besloten om deze wijkgemeente in opbouw de status van een zelfstandige wijkgemeente toe te kennen.1 Aan
voornoemde besluitvorming is, zeker gelet op de algemene financiële zorgen binnen de Algemene Kerkenraad,
een proces van zorgvuldige afweging voorafgegaan. Basis voor deze afweging vormden vooral de rapporten
van diverse commissies (waaronder de Commissie wijkherindeling (2005), de Beleidsplancommissie (2009) en
de Adviescommissie Invulling Beleidsplan ( ACIB, 2011)), de meerjarenramingen van het College van
Kerkrentmeesters en de gemeenteavonden waar voornoemde rapporten zijn toegelicht (Algemene Kerkenraad
– College van Kerkrentmeesters, najaar 2010). In deze achterliggende jaren is getracht de inkomsten te doen
stijgen (norm: jaarlijks 3,6%). De inspanningen hiertoe (commissie Geldwerving, College van Kerkrentmeesters)

1

Goedgekeurd door classis d.d. 14 september 2011.
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zijn gedeeltelijk geslaagd. In de achterliggende jaren zijn dan ook (nog steeds) geen ingrijpende maatregelen
genomen.
Bekend is dat zowel het aantal leden als het aantal pastorale eenheden op centraal niveau gestaag afneemt (1,1
% per jaar). Zo daalde het aantal leden van 14.882 per 1 januari 2003 naar 12.126 per 1 januari 2013 (terwijl de
burgerlijke gemeente groeide met 2.064 inwoners in deze 10 jaar). Het aantal pastorale eenheden daalde in die
periode van 7.122 per 1 januari 2003 naar 6.317 per 1 januari 2013. Landelijk is sprake van een daling van het
aantal leden van circa 2,5% per jaar. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze trend zich niet zal
doorzetten.
De daling van het aantal pastorale eenheden heeft zich min of meer in alle wijkgemeenten voorgedaan. De
nieuwbouwgemeente Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost zag het aantal pastorale eenheden toenemen van 145
per 1 januari 2008 naar 275 per 1 januari 2013. Voorts valt op dat zich de laatste jaren verschuivingen tussen de
wijkgemeenten hebben voorgedaan die zijn toe te schrijven aan de effecten van perforatie. Uit de gegevens
naar de stand van 1 januari 2013 kan opgemaakt worden dat van een evenredige verdeling van het aantal
pastorale eenheden over de wijkgemeenten geen sprake is. Zo wordt duidelijk dat de wijkgemeenten 2 en 4
met respectievelijk 988 en 869 pastorale eenheden in verhouding tot de andere wijkgemeenten relatief groot
zijn. De wijken 3 en 6 zijn relatief klein en - in iets mindere mate - ook de wijken 5 en 8. Gesteld mag worden dat
de in- en uitbreidingen van de Gemeente Veenendaal een verdere afname van het aantal pastorale eenheden
niet heeft weten te voorkomen.
De rekening van de Hervormde Gemeente Veenendaal heeft de laatste tien jaar met uitzondering van 2005 en
2006 1 een exploitatietekort laten zien. Het exploitatietekort over 2011 bedraagt € 97.492. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat zonder de met de inzet van vrijwilligers gerealiseerde besparingen het
exploitatietekort boven de € 100.000 zou zijn uitgekomen. De kostenbesparende maatregelen hebben zich tot
nu toe niet gericht op het pastoraat. Voor 2012 was er een overschot van € 639.244, met name als gevolg van
incidentele baten door de verkoop van Elim en de pastorie aan de Buurtlaan. Bepalend voor de vraag of al dan
niet moet worden ingegrepen zijn van jaar tot jaar met name de uitkomsten van de Actie Kerkbalans geweest.
Hierin is vanaf 2012 een duidelijke en zorgelijke ontwikkeling zichtbaar.
De Actie Kerkbalans 2013 heeft naar de stand van 30 april 2013 een bedrag van € 1.160.000 opgebracht. Hoewel
dit bedrag met € 115.000 (dit is 9%) bij het begrote bedrag van € 1.275.000 achterblijft, zijn er ook zaken
waarover wij als gemeente dankbaar mogen zijn. Dankbaar omdat een aanzienlijk aantal gemeenteleden
opnieuw gehoor heeft gegeven aan de voortdurende oproep het gemeentewerk financieel te steunen. Zij zijn
zelfs in deze moeilijke economische omstandigheden bereid meer dan in voorgaande jaren te geven (zie de
toename van de gemiddelde bijdrage).
Desondanks moet worden vastgesteld dat niet alle gemeenteleden in staat en/of bereid zijn aan voornoemde
oproep gehoor te geven. Daarmee geeft de opbrengst van de Actie Kerkbalans 2013 een lichte daling ten
opzichte van voorgaande jaren te zien. Dit kan als volgt worden weergegeven (naar de stand van medio
februari 20132):

1

Hierbij moet opgemerkt worden dat de over deze jaren gepresenteerde exploitatieoverschotten vooral zijn toe te schrijven aan nog
niet ingevulde predikantsplaatsen.

2

De hier weergegeven ontwikkeling is gebaseerd op de toezeggingen van de gemeenteleden. Daarnaast worden ook bedragen
zonder toezegging ontvangen. Met dit laatste is in dit overzicht geen rekening gehouden.
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Uitkomst

Uitkomst

Uitkomst

Uitkomst

Uitkomst

KJ 2009

KJ 2010

KJ 2011

KJ 2012

KJ 2013

€

€

€

€

€

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Vrijw illige bijdrage per
leeftijdscategorie:
0 - 20 jaar

4.538

133

3.675

133

4.143

110

3.079

99

2.815

105

20 - 40 jaar

257.530

1.530

245.871

1.437

238.033

1.291

227.272

1.209

208.709

1131

40 - 60 jaar

398.635

1.783

409.174

1.734

424.369

1.721

416.401

1.607

404.401

1528

60 - 75 jaar

277.694

1.403

292.427

1.406

318.706

1.402

315.101

1.392

324.043

1372

75 en ouder

181.315

986

188.117

993

187.841

999

183.177

955

186.192

973

1.119.712

5.835

1.139.264

5.703

1.173.092

5.523

1.145.030

5.262

1.126.160

5.109

Totaal

Gemiddelde bijdrage

192

200

212

218

220

Uit het hiervoor weergegeven overzicht van toezeggingen kan het volgende worden
opgemaakt/geconcludeerd:
• Het totaalbedrag aan toezeggingen neemt na een aantal jaren van stijging vanaf 2012 af. Duidelijk is dat
de jaarlijks vereiste stijging van 3,6% (wat nodig is voor handhaving van huidig beleid) niet realistisch is.
Dit ondanks de toegenomen inspanningen op het gebied van geldwerving.
• Het aantal toezeggingen daalt van jaar tot jaar. Deze daling doet zich in alle leeftijdscategorieën voor
maar zet zich het sterkst door in de voor de toekomst relevante leeftijdscategorieën van 20 - 40 jaar en
40 – 60 jaar.
• Evenals in voorgaande jaren komt een aanzienlijk deel van het totaalbedrag voor rekening van ouderen
(60 en ouder). De categorie 60+ blijft in absolute zin stabiel. Hun aandeel is gestegen van 41% in 2009
naar 46% in 2013. Dit vormt op termijn een extra bedreiging voor een gezond financieel
meerjarenperspectief.
• De gemiddelde bijdrage steeg in 2013 met 1%. Daarmee bleef de gemiddelde bijdrage voor het eerst in
jaren achter bij de prijsinflatie. In voorgaande jaren steeg de gemiddelde bijdrage met 3% tot 6%.
Het hiervoor geschetste perspectief, de verwachte verdere afname van het aantal leden en pastorale
eenheden, de structurele exploitatietekorten, de gewijzigde samenstelling van de wijkgemeenten en de tot
ontwikkeling komende wijkgemeente Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost vragen om ingrepen die leiden tot
structurele verlaging van de kosten. Uit voorgaande kan worden opgemaakt dat gemeenteleden niet in staat
zijn en zullen zijn de met de huidige en geambieerde omvang van kerkelijke gebouwen, pastoraat en overige
medewerkers gemoeide kosten op te brengen 1 . Niet ingrijpen, betekent het interen op vermogen en
problemen/lasten doorschuiven naar de toekomst. Wel ingrijpen is noodzakelijk om de continuïteit op lange
termijn van het gemeente-zijn op peil te houden, maar zal op onderdelen van de gemeente tot keuzes leiden
die als zeer pijnlijk worden ervaren.

1.3

Verantwoording van de opzet

Uit voornoemde is op te maken dat om tot een gezonde en op continuïteit gerichte financiële huishouding te
komen ingrijpen onvermijdelijk is. Om daarbij tot verantwoorde keuzes te komen worden in hoofdstuk 2 de
daarbij van belang zijnde uitgangspunten en/of criteria uiteengezet. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de uit
deze uitgangspunten en/of criteria voortvloeiende bezuinigingsrichting weergegeven. De bezuinigingsrichting
wordt in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. In hoofdstuk 5 wordt beknopt verslag gedaan van de reacties op het
concept beleidsplan en de doorwerking hiervan in dit beleidsplan en de thema’s die worden meegenomen in de
volgende fase van het te ontwikkelen beleidsplan.

1

Daarbij spelen ook de moeilijke economische omstandigheden (met als gevolg inkomensdruk en inkomensongelijkheid) een rol.
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2

UITGANGSPUNTEN

2.1

Algemeen

In het voorafgaande is de huidige situatie geschetst. Uit die schets kan opgemaakt worden dat voor een
gezonde en op continuïteit gerichte financiële huishouding ingrijpen onvermijdelijk is. Om daarbij tot
verantwoorde keuzes te komen worden in dit hoofdstuk allereerst de van belang zijnde uitgangspunten en/of
criteria weergegeven. Vervolgens worden deze uitgangspunten en/of criteria nader toegelicht.

2.2

Te onderkennen uitgangspunten en/of criteria

Zoals reeds eerder in dit rapport is opgemerkt hebben verschillende commissies zich al eerder gebogen over de
beleidsuitgangspunten van de Hervormde Gemeente Veenendaal. Deze uitgangspunten zijn destijds in
verschillende rapporten 1 vastgelegd en door de Algemene Kerkenraad bekrachtigd. Omdat deze
uitgangspunten en/of criteria ook nu nog actueel zijn wordt op deze plaats hierbij aangesloten. Het gaat daarbij
om de volgende uitgangspunten en/of criteria:
•
•
•
•

2.3

Geografische basisstructuur voor wijkgemeenten
Onderlinge solidariteit en verscheidenheid
Vermogenspositie en exploitatie-evenwicht
Verantwoord investeringsbeleid

Geografische basisstructuur voor wijkgemeenten

Ten behoeve van een goede vervulling van de missionaire, diaconale en pastorale arbeid wordt een indeling
naar wijkgemeenten op basis van geografische grenzen nog steeds wenselijk geacht. De mobiliteit van
gemeenteleden is niet dusdanig groot dat een omslag naar mentale wijkgemeenten voor de hand ligt.
Om als gemeente te kunnen functioneren dient de wijkgemeente een zekere schaalgrootte te kennen (zie
ordinantie 2-16-4 van de kerkorde).2 Bij de indeling van wijkgemeenten is in het verleden door predikanten en
wijkkerkenraden meermaals aangegeven dat er sprake dient te zijn van geografisch logische grenzen, waarbij
het aspect duurzaamheid een rol dient te spelen. Voorkomen moet worden dat bij de indeling van de
wijkgemeenten met gemeenteleden wordt ‘gesold’. Ook het aspect ‘geestelijke eenheid’ wordt bij de indeling
van wijkgemeenten van belang geacht. Het moge duidelijk zijn dat er een zekere spanning kan bestaan tussen
de kleur van de wijk en het eerder genoemde aspect van ‘geografische logische grenzen’. Perforatie blijft in
deze beleidsmatig een moeilijk stuurbare factor.
Kleine onderlinge wijzigingen om te komen tot versterking van de natuurlijke geografische ordening van
wijkgemeenten dienen te worden overwogen. Naast enkele voorstellen die al worden gedaan kunnen
wijkkerkenraden zelf ook nog voorstellen inbrengen.

1
2

Commissie wijkherindeling 2005, Beleidsplancommissie 2009, Adviescommissie Invulling Beleidsplan 2011 (ACIB).
Zo zal zij voldoende leden (jong en oud) moeten hebben om haar taak te kunnen vervullen. Dat komt over het algemeen tot
uitdrukking in de instandhouding van een wijkkerkenraad met voldoende leden en het in stand houden van tenminste een
predikantsplaats, een (kerk)gebouw en een pastorie. Opgemerkt wordt dat de suggestie om na te denken over kleinere flexibele
vormen van gemeente-zijn met een sterker accent op de onderlinge binding in de tweede fase van het beleidsplan wordt
meegenomen.
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2.4

Onderlinge solidariteit en verscheidenheid

Van wijkgemeenten binnen één centrale gemeente die tot een zelfde modaliteit behoren, mag onderling
solidariteit worden verwacht1. In geestelijk opzicht, in ondersteuning waar nodig, ook in materieel opzicht. De
gemeente als geheel dient daartoe de voorzieningen te treffen. Deze solidariteit is echter ook begrensd. Zo kan
het zijn dat wijkgemeenten die langere tijd niet in staat zijn om aan de in 2.3 genoemde basisvereisten te
voldoen aansluiting zullen moeten zoeken bij andere wijkgemeenten.
Solidariteit betekent ook het aanvaarden van eventuele consequenties op de langere termijn. Van belang
daarbij is dat wijkgemeenten zich daarin solidair tonen met wijkgemeenten waarvoor de consequenties zich
eerder voordoen. Daarnaast hebben de wijkgemeenten binnen zekere grenzen de mogelijkheid en de noodzaak
om eigen financiële acties te kunnen voeren. De verscheidenheid tussen de wijkgemeenten wordt in dit
voorstel gezien als een integraal onderdeel van het functioneren van de gemeente (conform het vorige
beleidsplan).

2.5

Vermogenspositie en exploitatie-evenwicht

Bij de noodzaak om te gaan bezuinigen dient een visie te worden ontwikkeld op de relatie tot de
vermogenspositie van de gemeente. Met het oog op een mogelijk tijdelijke ongunstige financiële ontwikkeling
wordt het noodzakelijk geacht om een zeker weerstandsvermogen aan te houden. Dit kan worden omschreven
als het minimale vermogen dat de gemeente nodig heeft om het gemeentewerk doorgang te kunnen laten
vinden bij onverwachte ongunstige situaties zonder dat de toevlucht moet worden genomen tot ingrijpende
financiële noodmaatregelen.2 Daarbij is een sluitende exploitatie in meerjarenperspectief van groot belang. Van
interen op dit deel van het vermogen kan geen sprake zijn. Wel kan een surplus aan vermogen worden
aangewend om een periode van ombuigingen te overbruggen.

2.6

Verantwoord investeringsbeleid

Een verantwoord investeringsbeleid vraagt om een van jaar tot jaar geactualiseerde investerings- en
financieringsbegroting. De in voornoemde investerings- en financieringsbegroting opgenomen investeringen
mogen het eerder genoemde uitgangspunt van een sluitende exploitatie niet in gevaar brengen. Mocht dat wel
dreigen te gebeuren dan zullen investeringsbeslissingen daarop aangepast moeten worden.

1

De kerkordelijke wijziging is oorspronkelijk gemaakt voor overgang naar een andere modaliteit, maar bij de uitvoering bleek dat
binnen de modaliteit van de Gereformeerde Bond veel interne overgangen waren. Dit proces is binnen Veenendaal herkenbaar. De
verscheidenheid laat zich zien in interne verschillen op punten zoals accenten in de prediking, liturgische verschillen en pastoraal
beleid. Tegelijk wordt ook de verbondenheid in dezelfde gereformeerde traditie ervaren, waarvan het roulatieschema een symbool
is, evenals tal van centrale activiteiten.

2

Hierbij kan worden gedacht aan: externe financiering (dure leningen aangaan om betalingen te kunnen doen), niet kunnen voldoen
aan verplichte afdrachten, niet kunnen voldoen aan voorgenomen beleid ten aanzien van Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost,
normaal onderhoud aan gebouwen niet meer kunnen verrichten en kosten hierdoor alleen maar toenemen.
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3

BEZUINIGINGSRICHTING

3.1

Algemeen

Naar aanleiding van de "Eerste notitie Beleidsplancommissie, fase 1, versie april 2013", heeft de Algemene
Kerkenraad tijdens de vergadering van 25 april 2013 de beleidsplancommissie verzocht de in deze notitie
opgenomen bezuinigingsrichtingen nader uit te werken. Omdat bij ongewijzigd beleid substantiële
exploitatietekorten ontstaan valt aan het nemen van ingrijpende maatregelen die ook het pastoraat en het
aantal wijkgemeenten en predikanten zullen raken, niet te ontkomen.
Onderstaand is in tabelvorm een prognose gegeven vande ontwikkeling van de financiële tekorten bij
voortzetting van het huidige beleid (dus zonder financieel ingrijpen). De getallen zijn exclusief mutaties in
fondsen en voorzieningen en buitengewone baten en lasten.

Ontwikkeling
exploitatie (1000Euro)
Pastorale een heden
Totaal baten
Totaal lasten
Baten minus lasten

3.2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6698 6539 6421 6321 6317 6245 6175 6105 6035
MP 1.810 1.850 1.906 1.856 1.732 1.731 1.726 1.718 1.710
MP 1.733 1.822 1.902 1.778 1.775 1.781 1.830 1.864 1.908
MP
77
28
4
78
-44
-50 -103 -146 -197

5967
1.701
1.953
-251

5899
1.685
1.996
-312

5832
1.662
2.041
-379

5766
1.656
2.081
-425

5701
1.645
2.096
-451

5636
1.634
2.111
-477

5572
1.623
2.126
-503

5509
1.611
2.141
-530

Totaalbeeld bezuinigingsvoorstel

In het verlengde van het op 25 april 2013 in de Algemene Kerkenraad besproken scenario "Eerste notitie
Beleidsplancommissie, fase 1, versie april 2013" heeft de beleidsplancommissie een totaalbeeld ontwikkeld van
een bezuinigingsplan, dat kan worden getypeerd als een ‘middenscenario’. Hierbij wordt uitgegaan van een
toekomstplaatje waarbij sprake is van een situatie van 6 wijken met 6 predikanten en 6 (kerk)gebouwen.
Hiernaast is sprake van een sobere ondersteuning van het pastoraat in de wijken door inzet van kerkelijk
werkers. Een optimistisch scenario zou zijn als de totale bijdrage levend geld zich stabiliseert, dat wil zeggen
dat de afname in leden gecompenseerd wordt in een hogere gemiddelde bijdrage. Een zwart scenario zou zijn
als de afname totaal levend geld zich versterkt doorzet. Deze beiden scenario’s zijn niet concreet uitgewerkt. Zij
werken hetzij positief hetzij negatief door op het aantal wijken en predikanten gecombineerd met een mindere
dan wel verdere versobering van de ondersteuning in het pastoraat. In de vergadering van de Algemene
Kerkenraad is dit beeld besproken alsmede de stappen daartoe (lees samenvoeging van wijken 3 en 6, later 5 en
8 en zo nodig 1 en 7).
Hoewel de beleidscommissie het belang onderschrijft van een open keuze heeft zij geen andere scenario’s
ontwikkeld. Het voorliggende plan sluit sterk aan bij de bezinning van de laatste 10 jaar en bevat de nu
noodzakelijke maatregelen in een goede onderlinge samenhang. Op momenten dat de situatie minder erg
wordt dan geschetst in de prognose of juist zorgelijker wordt dan in dit middenscenario voorzien blijft het
mogelijk om flexibel te reageren.
Wel dient de totale last van gebouwen op de begroting nauwkeurig te worden gevolgd. Per vier jaar kan, in
samenhang met een nieuw beleidsplan, opnieuw worden gekeken naar de verhouding tussen uitgaven voor
pastoraat en gebouwen. Wanneer de ontwikkelingen zich gunstiger ontwikkelen wordt het toekomstbeeld in
2017 heroverwogen. Daarbij kan ook aandacht zijn voor eventueel veranderde onderlinge verhoudingen tussen
de wijken (perforatie-effecten).
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De van voornoemd middenscenario deel uitmakende onderdelen worden in het vervolg van dit hoofdstuk
nader toegelicht. Het betreft:
1. Reductie van het aantal wijken
2. Versobering van de tabel voor pastorale bijstand
3. Temporiseren en versoberen Veenendaal-Oost
4. Evenwicht in vermogen met het begroten van middelen voor kwaliteitsverbetering
5. Verkoop van een (kerk)gebouw per 1 januari 2017
6. Op peil houden van inkomsten (met een evenwicht in de exploitatie)

3.3

Alternatieven

Er is tijdens een overleg van de beleidsplancommissie met vertegenwoordigers van de landelijke kerk opnieuw
nagedacht over mogelijke alternatieve bezuinigingsmogelijkheden. De conclusie is echter dat die er niet zijn. Bij
het horen van de gemeente (wijkgemeenten) zijn veel alternatieven aan de orde geweest, maar bleken geen
geschikte alternatieven aanwezig. Wel zijn nieuwe alternatieven genoemd, die zijn toegevoegd aan
onderstaand overzicht.
Er zijn een aantal alternatieven aan de orde geweest, waarbij de volgende reactie wordt gegeven
Gebouw verkopen

Een alternatief om sterker in te grijpen in de sfeer van de gebouwen is niet reëel.
Gebouwen drukken veel minder op de exploitatie (vermogen in gebouwen die
moeilijk verkoopbaar zijn en ook nodig voor het gemeente zijn).

Inzet vrijwilligers

Dit is de laatste jaren volop gedaan. Er kan gekeken worden of er bij onderhoud en
aanpassingen van gebouwen nog meer bespaard kan worden, maar dit wordt niet
kansrijk geacht. Met het langer doorwerken in de maatschappij komen er ook
minder vrijwillige ouderen beschikbaar.

Vermogen gebruiken om
tekorten aan te vullen
Kleine vitale gemeenten
vormen

Dit zou een aantal jaren kunnen, maar schuift de rekening door naar de toekomst.
Dit is geen solide meerjarenbeleid.
Er is ook samen met Nico Grijzenhout gekeken naar de optie om niet samen te
voegen, maar in geloof te zoeken om voort te gaan als een kleine, vitaliserende
gemeente met sobere voorzieningen. Meerdere gemeenteleden hebben dit
aspect van kleine, flexibele en sterk op de onderlinge gemeenschap gerichte
gemeentevormen onderstreept.
Dit lijkt weinig aan te sluiten bij ons huidige kerk-zijn, maar is wel als alternatief
voorgelegd aan de desbetreffende wijken, die daarvoor een beroep zouden
kunnen doen op het meedenken van Nico Grijzenhout.
Verder zal deze visie op de toekomst, inclusief de wijze van kerk-zijn, nader
aandacht krijgen in fase 2 van het beleidsplan.

Geen kerk bouwen in
Veenendaal-Oost

Met het besluit (in 2005/2006) voor het model 8+1 is ervoor gekozen om in deze
nieuwbouwwijk zichtbaar aanwezig te zijn. Er is nu geen reden om aan de
haalbaarheid van een volwaardige wijk te twijfelen.
Financieel gezien heeft dit meer consequenties voor het vermogen dan voor de
exploitatie. Terugloop in bestaande wijkgemeenten mag niet leiden tot stopzetten
van de ingeslagen route voor opbouw van deze nieuwe wijkgemeente. Wel wordt
een go-no-go aanpak gehanteerd.
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Wijk3 en 6 gaan
zelfstandig door als
kleine wijkgemeente

Deze wijken kunnen dan samen één predikantsplaats delen. Dit is niet uitgewerkt,
maar zou wanneer dit draagvlak heeft in de betreffende wijkgemeenten
uitgewerkt kunnen worden.

Meer inkomsten door
meer collecten

Dit alternatief is niet gewenst vanuit het doel om per zondag in de regel slechts
een kerkrentmeesterlijke collecte te houden en het bewust geefgedrag te
stimuleren. De extra maandelijkse collecte is een noodgreep en blijft uitzondering
op de regel. Belangrijkste factor bij de daling van collecte-inkomsten is het
verminderd kerkbezoek.

Grote centrale acties
organiseren die zowel
financieel als
gemeenschapsvormend
werken

Grote acties voor financiële doelen liggen meer op de weg van de wijkgemeenten.
Het is mogelijk als er een eenmalig centraal doel is. Dit verder neerleggen bij de
commissie Geldwerving.
Het aspect van de gemeenschapsbevordering zou mogelijk meer geschikt zijn voor
diaconale acties. Meenemen in tweede deel van de beleidsplanvorming.

Meer en sneller
gebouwen verkopen,
bijvoorbeeld Eltheto

De optie om versneld bezit te verkopen behoort tot het financieel beleid
(bijvoorbeeld pastorieën die niet meer nodig zijn of niet echt geschikt voor een
predikantsgezin). Naar de verkoop van Eltheto is in 2011 (ten tijde van de aankoop
van Markt 10) onderzoek gedaan waarbij is gebleken dat dit gebouw noodzakelijk
is en blijft voor wijkgemeente 2.

In de volgende paragrafen wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt (het middenscenario), aangevuld
met de wijzigingen die zijn aangebracht op basis van het horen van de gemeente.

3.4

Stappen naar de toekomst: 6 wijken en 6 predikanten

Om tot het geschetste toekomstplaatje (lees het weten terug te dringen van substantiële exploitatietekorten)
te komen moet er op een geschikt moment tot reductie van predikantsplaatsen worden overgegaan. Bij die
reductie speelt vanzelfsprekend de grootte van de wijkgemeente een rol.
Sinds de jaren 90 wordt het getal van 750 Pastorale Eenheden als norm gehanteerd voor de normale omvang
van een wijkgemeente. Als indicatie dat een wijkgemeente te klein is wordt de grens van 600 Pastorale
Eenheden gehanteerd.
Getalsmatig komt dat in de wijken 3 en 6 het eerst aan de orde. Daarbij dient zich in 2014 ook een natuurlijk
moment aan, omdat twee predikanten met emeritaat gaan.
Maatregel 1: reductie van het aantal wijken
De wijken worden als volgt gereduceerd:
• Per 1 januari 2014 worden de wijken 3 en 6 samengevoegd. Formalisering van deze samenvoeging zal
later in 2014 plaatsvinden.
• Op basis van de financiële en getalsmatige ontwikkelingen worden op een geschikt moment vanaf 2017
de wijken 5 en 8 samengevoegd.
• Rond 2021 worden op een geschikt moment stappen gezet naar samenvoeging van de wijken 1 en 7.
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Bij deze samenvoegingen zijn wel enkele voor de hand liggende wijzigingen van wijken aan te geven:
•
Bij samenvoeging van de wijken 3 en 6 kan het thans nog onder wijkgemeente 6 vallende deel van
Dragonder-Oost (Gelders Benedeneind, Benedeneind, Grebbeweg, Dragonderweg, Meentdijk, Zuiderkade,
Spitsbergenweg, Rauweveldseweg en Polderweg) aan wijkgemeente 9 (Veenendaal-Oost) worden
toegevoegd.
•
Zodra de samenvoeging van de wijken 5 en 8 wordt gerealiseerd kunnen de straten die ten Oosten van
de rondweg West liggen over van wijkgemeente 8 naar wijkgemeente 2 (’t Hoorntje), te weten:
Anjerstraat, Boterbloemstraat, Dahliastraat, Davidsplein, Davidsstraat, Gladiolenstraat, Goudsbloemstraat,
Korenbloemstraat, Leliestraat, Rozenstraat en Zonnebloemstraat.
De wijkgemeenten en wijkkerkenraden worden uitgenodigd eventueel andere wensen op dit terrein in te brengen.
De samengevoegde wijken worden zo groot dat er aanvullend bijstand in het pastoraat nodig is. Wanneer dat
volgens de vigerende tabel gebeurt levert dat te beperkte daadwerkelijke besparingen op. Daartoe dient de
inzet van bijstand in het pastoraat gemeentebreed te worden herzien. Het voorstel daartoe is verderop
geformuleerd onder 3.5. Alleen bij een gunstige ontwikkeling of drastische veranderingen in de verhouding
tussen wijken onderling zou een dergelijke beslissing anders uit kunnen vallen. De Algemene Kerkenraad zal in
deze situaties de betreffende wijkgemeenten in de gelegenheid stellen hun overwegingen kenbaar te maken.
Het is belangrijk dat alle leden van wijken die worden samengevoegd pastoraal zorg ontvangen. Ook wanneer
de keuzen van een wijkkerkenraad en/of de Algemene Kerkenraad niet worden gedeeld, worden deze leden
vanuit hun eigen wijk pastoraal terzijde gestaan bij hun overwegingen en keuzen.

3.5

Compensatie pastorale bijstand

Zoals genoemd zal alleen de reductie van het aantal predikanten onvoldoende effect hebben op de financiële
stand van zaken wanneer dit volgens de huidige normen met pastorale bijstand wordt gecompenseerd.
Daarom is de verdeling en de hoeveelheid bijstand in het pastoraat nader beschouwd.
De huidige regeling bevat een norm voor extra dagdelen pastoraat voor omvangrijke wijken en is lastig te
relateren aan de werkdruk die pastoraat echt geeft. De regeling is ontstaan toen arbeidstijdverkorting werd
uitgeruild tegen een dagdeel pastorale bijstand. In tijden van groei geeft de inzet van pastoraal werkers
flexibiliteit. In tijden van krimp beperkt het echter de flexibiliteit. Dit automatisme wordt gestopt. Als
compensatie wordt de standaardomvang van een wijkgemeente gesteld op 600 Pastorale eenheden.
Om aan de zorgen over de vermindering van bijstand pastoraat tegemoet te komen wordt het oorspronkelijke
voornemen inzake bijstand pastoraat (normen 700-150) verruimd naar 650-100. De gevolgen hiervan zijn af te
lezen uit de hierna weergegeven tabel. Jaarlijks wordt de situatie gepeild (per 1 juli) en om de twee jaar kan op
basis van de peilresultaten de uitvoering worden gewijzigd, evenals op natuurlijke momenten. Een deel van het
vermogen wordt gebruikt om afbouw pastoraat geleidelijk (lees op natuurlijke momenten) te laten verlopen.
Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de situatie van de Hervormde Gemeente Veenendaal zich verhoudt tot de
situatie in soortgelijke gemeenten (Barneveld, Ede en Putten).
Per 1 januari 2014 wordt de pastorale bijstand ingezet volgens de volgende uitgangpunten:
Een wijkgemeente heeft standaard 600 Pastorale Eenheden. Een predikant besteedt een derde van zijn tijd aan
pastoraat en heeft daarmee 1 dagdeel voor 200 Pastorale Eenheden. Vanaf 650 Pastorale eenheden bestaat er
recht op pastorale bijstand volgens de norm 1 dagdeel pastorale bijstand voor 100 pastorale eenheden.
Maatregel 2: Sobere tabel voor pastorale bijstand
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Onderstaande tabel geeft de voor toekenning van pastorale bijstand geldende nieuwe tabel (tot en met 2013)
weer. Standaard heeft elke wijk 1 vast dagdeel bijstand, aangevuld op basis van onderstaande tabel:
PE

Dagdelen

0

0

650

1

750

2

850

3

950

4

1050

5

1150

6

1250

7

1350

8

Toepassing van de hiervoor weergegeven tabel geeft de volgende effecten:

Wijken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3+6

Situatie 2013
3
4
1
4
2
1
1
1
0
17

2014
(concept
beleidsplan
1
2
2
1
0
0
0
4
10

2014
(definitief
beleidsplan)
2
4
3
1
1
0
0
6
17

Hierbij is het noodzakelijk te bewaken dat de werkdruk voor predikanten niet te hoog wordt. Door de
wijkkerkenraden dienen er duidelijke afspraken gemaakt worden over de verdeling tussen de verschillende
kerntaken (prediking, pastoraat en theologisch leiderschap). Ook het verwachtingspatroon bij de
gemeenteleden dient de aandacht te hebben. Van wijkkerkenraden wordt dan ook verwacht dat zij deze
herbezinning op de pastorale bearbeiding tijdig agenderen! Periodiek zal de algemene kerkenraad evalueren of
het mogelijk is andere werkwijzen te realiseren (meer inzet ouderlingen, gemeenteleden, emeriti enzovoorts).
Daarbij wordt het stellen van termijnen wenselijk geacht (nieuwe tabel is niet vrijblijvend). De evaluatie zal
jaarlijks op de agenda worden gezet, te beginnen in september 2014.
Vanaf 1 juli 2014 zal sprake zijn van een nader uit te werken overgangsperiode, rekening houdend met
aangegane verplichtingen en natuurlijke momenten.
Het motto ‘Pastoraat gaat voor stenen’ is te eenvoudig. Wel wil de gemeente bij bezuinigen het aandeel
‘pastoraat’ in de begroting minimaal op een evenredig deel behouden (binnen de exploitatie).
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3.6

Temporiseren Veenendaal-Oost

Al enige jaren terug heeft de Algemene Kerkenraad besloten om met een kerkelijk centrum in Veenendaal-Oost
aanwezig te zijn. Aan dit besluit is een zorgvuldig besluitvormingsproces vooraf gegaan, waarbij
wijkkerkenraden en wijkgemeenten gekend en gehoord zijn. De Algemene Kerkenraad is zich er zeer wel van
bewust dat dat van andere wijkgemeenten het nodige vraagt. De Algemene Kerkenraad staat, zonder afbreuk
te doen aan de noodzaak van voornoemde aanwezigheid, een sober financieel beleid in deze voor. In dat licht
dienen de hier weergegeven maatregelen te worden bezien.
Huisvesting.
Voor wat betreft terugdringing van het investeringsniveau is het noodzakelijk dat er kritisch wordt gekeken
naar de kosten die zijn gemoeid met de huidige initiatieven in Veenendaal-Oost.
Voor de definitieve huisvesting is nu € 1,1 miljoen gespaard voor een gebouw dat momenteel voor € 2,3 miljoen
is begroot. In het kader van de versobering wordt bezien of er een kerk te bouwen is voor € 1,8 miljoen en dit te
realiseren in 2020 (de exacte datum zal samenhangen met de overige ontwikkelingen van dit project, dat in
nauwe samenwerking met de Stichting Hervormde Scholen (SHS) zal worden uitgevoerd).
Scenario’s dienen in september/oktober 2013 te worden uitgewerkt of en hoe dit investeringsbedrag tot
maximaal € 1,8 miljoen kan worden terug gebracht.
In de huidige meerjarenraming wordt uitgegaan van het aantrekken van vreemd vermogen. Dit is gezien de
exploitatietekorten niet verantwoord. Het financieel uitgangspunt is dat er geen vreemd vermogen wordt
aangetrokken voor nieuwe investeringen.
Verhouding pastoraat en wijkopbouwwerk
Momenteel worden in wijkgemeente 9 werkzaamheden verricht op basis van 0,67 predikantsplaats. Gepland
was deze predikantsplaats uit te breiden naar 1,0 predikantsplaats in 2014. Gezien de stagnerende groei in de
oplevering van woningen wordt de eventueel noodzakelijke groei in capaciteit jaarlijks bezien in lijn met de
groei van het werk.
Maatregel 3: Versobering Veenendaal Oost
In samenhang met de ingrijpende keuzes in het geheel van de gemeente worden de plannen voor VeenendaalOost waar mogelijk versoberd en in samenhang met de vertraagde groei getemporiseerd.
De reservering van gelden voor Veenendaal-Oost wordt versoberd door:
• Te stoppen met sparen in 2020 op een niveau van € 1,8 miljoen. Dan is er 15 jaar voor Veenendaal-Oost
gespaard.
• De nieuwbouw te limiteren tot taakstellend € 1,8 miljoen (prijspeil 2013).
• In aansluiting op voornoemd voorstel de toevoegingen aan het Spaarfonds Veenendaal-Oost te
verminderen door uitsluitend de inkomsten uit het Verjaardagsfonds en rentebaten aan het fonds toe
te voegen, waardoor meer gelden vrijkomen voor bijstand pastoraat in andere wijkgemeenten. De
collecten voor Veenendaal-Oost blijven in beginsel gehandhaafd voor de exploitatielasten van deze
wijkgemeente in opbouw.
• Eventuele kosten voor tijdelijke voorzieningen aan deze € 1,8 miljoen te onttrekken.
• De stap naar een fulltime predikantsplaats in lijn te brengen met de groei van de wijk.

De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met navolgende naar aanleiding van de reacties van gemeenteleden
geformuleerde voorstellen:
Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 31 oktober 2013
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a.

b.
c.

d.

e.

Het standpunt dat gemeenteopbouw begint vanuit de eredienst te handhaven en daarmee te
benadrukken dat het van belang is dat er een herkenbare plek in Veenendaal-Oost is waar
wijkgemeente 9 haar zondagse erediensten kan houden en waar door de week activiteiten kunnen
worden ontplooid.
In de eerstkomende jaren (lees gedurende de ontwikkeling van wijkgemeente 9) onderkomen van
derden te huren.
De ontwikkeling van wijkgemeente 9 (Veenendaal-Oost) de komende jaren nauwgezet te volgen en
voorafgaand aan een definitieve beslissing vast te stellen of de reële verwachting bestaat dat deze
ontwikkeling leidt tot een duurzame wijkgemeente zodanig dat de beoogde investering in een
multifunctionele accommodatie verantwoord is.
De uitbreiding van de werktijdsfactor van de predikantsplaats eveneens afhankelijk te stellen van de
ontwikkeling van de wijkgemeente. Toets moment hiervoor: jaarlijks (eerst in januari 2015) alsmede op
natuurlijke momenten (zoals vacatures).
Extra uren voor opbouwwerk in Veenendaal-Oost nader te kwantificeren met duidelijke afspraken. Deze
afspraken zouden betekenen dat met uitbreiding van de werktijdsfactor de factor opbouwwerk (deels)
wordt afgebouwd.

Solidariteit
De groei van Veenendaal-Oost doet een beroep op de onderlinge solidariteit van de wijkgemeenten. De
solidariteitsbijdrage dient in de begroting en de geldwerving gescheiden van de reguliere exploitatie te zijn en
daardoor voldoende herkenbaar voor de hele gemeente. Dit maakt ook de reguliere exploitatie beter zichtbaar.

3.7

Vermogenspositie

De Hervormde Gemeente Veenendaal mag zich bevoorrecht weten met een vermogen van € 4,7 miljoen (eind
2012). Het meeste hiervan ligt echter vast in gebouwen. In de huidige meerjarenbegroting (lees voor ingrijpen)
wordt zodanig ingeteerd op het beschikbare vermogen dat het College van Kerkrentmeesters zich
genoodzaakt ziet vreemd vermogen (lees een hypothecaire geldlening van € 1,3 miljoen) aan te trekken. Het
aantrekken van leningen wordt echter niet verantwoord geacht en is gelet op de huidige omvang van het vrije
vermogen binnen het herziene beleid ook niet noodzakelijk. Het vrije vermogen zal deels (zie nieuwe financiële
meerjarenraming) worden aangewend om de voorgestelde ombuigingen op een passend moment in te voeren.
Het moge duidelijk zijn dat de in dit beleidsplan opgenomen maatregelen om verschillende redenen niet van
vandaag op morgen zijn te realiseren.

Maatregel 4: Begroten van middelen voor verbetering

In het concept beleidsplan was een bedrag opgenomen als jaarlijkse ruimte voor verbeteringen. Dit zouden ook
verbeteringen aan gebouwen kunnen zijn. Hierop is door meerdere gemeenteleden kritisch gereageerd:
verminderen van pastoraat en tegelijk investeren in gebouwen? De gemeenteleden gehoord hebbend is de
Algemene Kerkenraad van mening dat de aandacht voor kwaliteitsverbetering van gebouwen belangrijk blijft,
maar moet passen binnen de begroting en de fondsen voor onderhoud aan gebouwen. Uitgaven voor
verbeteringen zullen dan ook kritisch worden getoetst op noodzaak en wenselijkheid.
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Maatregel 5: (kerk)gebouw verkopen
Maatregel:
• In 2017 een (kerk)gebouw te verkopen (Vredeskerk, Hoeksteen of een ander (kerk)gebouw)
Door de samenvoeging van de wijken 3 en 6 zal ook op termijn een (kerk)gebouw overbodig worden. Om die
reden zullen tijdig voorbereidingen voor verkoop getroffen moeten worden. Bij de keuze welke
(kerk)gebouwen zullen worden behouden en welk (kerk)gebouw zal worden afgestoten kunnen een drietal
stappen worden onderkend:
1. Waarderen:
Aan de hoofdfunctie en deelaspecten waarop een accommodatie beoordeeld kan worden, wordt een
bepaalde waardering gegeven.
2. Toetsen:
Bestaande gebouwen worden getoetst op de verschillende hoofdfuncties en deelaspecten. Dit kan
door per (kerk)gebouw een waarderingscijfer (tussen 1 en 10) te geven aan ieder onderdeel.
3. Kiezen:
Deze stap in het proces is de uiteindelijke keuze voor één van de (kerk)gebouwen. De stap bestaat uit
een advies van de in het leven geroepen voorbereidingscommissie aan de Algemene Kerkenraad.
Verkoop wordt per 1 januari 2017 gerealiseerd of zo spoedig mogelijk daarna.

3.8

Inkomsten

Om het middenscenario financieel mogelijk te maken is wel een stabilisering van het huidige inkomstenniveau
van levend geld vanaf 2015 noodzakelijk. Beleid dient te worden ontwikkeld hoe dit te stimuleren.
Maatregel 6 Inkomsten op peil houden
Er wordt beleid ontwikkeld om het huidige inkomsten niveau vanaf 2016 op peil te houden.

3.9

Overige ontwikkelingen

Bovenstaande analyse gaat uit van de huidige taken. Door maatschappelijke ontwikkelingen als een
terugtredende overheid kunnen er nieuwe taken op de kerk af komen.
Het oppakken hiervan zal ook middelen kosten, maar dit kan alleen worden opgepakt bij een sluitende
exploitatie.
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4

NIEUWE FINANCIELE MEERJARENRAMING

Op basis van de maatregelen ontstaat een nieuwe financiële meerjarenraming.
De conclusie is dat:
•
•
•

•

De ombuigingen het mogelijk maken tot 2019 met een positief exploitatie saldo te werken.
Er dan niet geleend hoeft te worden voor Veenendaal-Oost.
Voor een meer stabiele exploitatie na 2019 het noodzakelijk is om de inkomsten op peil te houden. Het
afstoten van nog 1 predikantsplaats in 2021 is dan niet voldoende meer. Voor een positieve exploitatie
is zelfs een kleine groei nodig.
Het noodzakelijk is alle voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Onderstaande tabel geeft de meerjarenprognose.
Financiële ontwikkeling tot 2025 (exclusief mutaties in fondsen en voorzieningen en buitengewone baten en
lasten)
Ontwikkeling
exploitatie (1000Euro)
Pastorale een heden
Totaal baten
Totaal lasten
Baten minus lasten
Ombuigingen
Reductie
predikantsplaatsen
Nieuwe tabel bijstand
Temporiseren
Veenendaal Oost
Begroten
verbeteringen
Verkoop kerkgebouw

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6698 6539 6421 6321 6317 6245 6175 6105 6035
MP 1.810 1.850 1.906 1.856 1.732 1.731 1.726 1.718 1.710
MP 1.733 1.822 1.902 1.778 1.775 1.781 1.830 1.864 1.908
MP
77
28
4
78 -44 -50 -103 -146 -197

M1

48

98

5967
1.701
1.953
-251

5899
1.685
1.996
-312

5832
1.662
2.041
-379

5766
1.656
2.081
-425

5701
1.645
2.096
-451

5636
1.634
2.111
-477

5572
1.623
2.126
-503

5509
1.611
2.141
-530

225

304

311

326

350

359

108

167

199

205

M2

0

0

7

14

7

15

8

8

8

1

-6

-6

M3

20

15

15

10

5

5

86

114

116

118

120

122

M4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M5

0

0

0

42

44

45

47

48

50

51

53

55

M6

0

0

0

8

17

35

58

66

78

91

104

118

Totaal besparingen
Baten minus lasten

68
17

113
9

129
-17

233
35

255
4

270
-42

366
-13

474
49

484
34

497
20

517
13

529
-1

Inclusief M6

17

9

-17

43

21

-7

45

114

112

111

118

117

Stoppen daling
opbrengsten
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PROCEDURE

De Algemene Kerkenraad heeft de beleidsplancommissie gevraagd voorrang te geven aan het uitbrengen van
advies over de te nemen financiële besluiten gelet op de zorgelijke financiële situatie. Dit beoogt een duurzame
voortzetting van het gemeentewerk mogelijk te maken, uitgaande van de hoofdlijnen van het bestaande
beleidsplan 2009-2012 en de verrichte financiële inspanningen (voor en na 2009). Dit vormt de basis voor het
hoofdstuk in het nieuwe beleidsplan (2014-2017). Het bestaande beleid wordt in feite voortgezet en pas in 2014
herzien. Meerdere gemeenteleden en een van de wijkkerkenraden hebben aangegeven deze keuze te
betreuren. De Algemene Kerkenraad heeft hiervoor begrip en zal het nieuwe beleidsplan met voorrang ter
hand nemen.
Tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 24 juni 2013 is het concept vastgesteld. Dit concept is
in de periode augustus/begin oktober aan de gemeente voorgelegd en door de Algemene Kerkenraad en de
beleidsplancommissie op wijkavonden toegelicht. In aansluiting daarop zijn gemeenteleden actief
geïnformeerd:
- via een toelichting in het kerkblad en regelmatige vervolgberichten;
- door publicatie van het concept op de website;
- door aanvullingen op de publicatie in de vorm van ‘Vragen en antwoorden’ op de website, waarbij wordt
ingegaan op allerhande vragen naar achtergrondinformatie.
Alle schriftelijk ontvangen reacties (mail en post) zijn verwerkt in een overzicht, van waaruit de ingebrachte
zienswijzen zijn bestudeerd of deze aanleiding geven tot aanpassingen van het beleidsplan. Dit overzicht vormt
tevens het uitgangspunt voor het verzenden van een persoonlijk antwoord aan betreffende personen na
vaststelling van het beleidsplandeel.
De Algemene Kerkenraad heeft het het moderamen in de vergadering van 31 oktober 2013 gemachtigd de
correspondentie en de eindredactie van dit beleidsplandeel af te handelen en zo spoedig mogelijk met de
wijken 3 en 6 de noodzakelijke stappen tot samenvoeging te zetten.
Bij de consultatie van de wijkgemeenten zijn drie centrale vragen voorgelegd:
1.
Deelt u de urgentie voor ingrijpende voorstellen?
2.
Kunt u zich verenigen met de uitgangspunten?
3.
Op welke punten wilt u onderbouwde alternatieven voorstellen?
De urgentie en de gekozen uitgangspunten worden onderschreven. Een enkele keer wordt gepleit voor het
loslaten van de geografische structuur en sterker te kiezen voor mentale gemeenten. Ook worden inhoudelijke
punten aangereikt die vragen om meer bezinning in de volgende fase van de beleidsplanning. Nieuw genoemde
alternatieven bieden geen houvast voor een andere beleidskeuze. Wel wordt op basis van de reacties extra
voorzichtigheid betracht bij het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen. Voor Veenendaal-Oost betekent
dit dat een extra go-no-go-moment wordt ingevoerd. Verder is door herschikking in de begroting iets meer
budget voor pastorale bijstand beschikbaar.
In het verlengde van de ontvangen reacties worden als bezinningspunten voor de tweede fase van
beleidsplanning meegegeven:
a. De wijze van gemeente-zijn, de onderlinge gemeenschap en mogelijkheden voor kleine, flexibele
volwaarwaardige vormen van gemeente-zijn
b. Oorzaken voor terugloop van ledenaantallen
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c.
d.
e.

De verhouding tussen centrale gemeente en wijkgemeenten
De verhouding geografische wijkgemeente en de kleur van elke wijk (in relatie tot
perforatieontwikkelingen)
Middagdiensten samen organiseren?

Na vaststelling van dit beleidsplandeel door de Algemene Kerkenraad word de opstelling van het resterende
deel van het beleidsplan 2014-2017 met spoed ter hand genomen.
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BIJLAGEN
1
Vragen en antwoorden bij het beleidsplan
Deze bijlage is gepubliceerd op de website (als apart document) om de gemeente tussentijds en vollediger te
informeren over de onderwerpen waar vragen over leven.

2
Begrippenlijst
Op verzoek van gemeenteleden wordt in deze bijlage de betekenis van enkele begrippen weergegeven.

Begroting:

Schatting van de voor het gemeentewerk benodigde inkomsten en uitgaven.

Beleid:

Doelgerichte en systematische behandeling van zaken die voor het gemeentewerk
van belang zijn.

Exploitatie:

De inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Rekening:

Jaarlijks overzicht van de financiële situatie van de gemeente. Het bestaat uit een
balans, een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar, een toelichting op
beide, een overzicht van de kasstromen en controleverklaring van de accountant.

Modaliteit:

Een stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Pastoraat:

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in
vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien
naar bijvoorbeeld ouderen in de wijk, zieken, of mensen in een moeilijke situatie als
echtscheiding of werkloosheid. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin
mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastorale eenheid:

Een groep geregistreerden die pastoraal een eenheid vormen (deze personen
kunnen eventueel op verschillende adressen wonen). Meestal is dit een gezin. Dit
kan ook een gezin zijn waarbij mensen inwonen (bijvoorbeeld een ouder, pleegkind),
of met kinderen die buitenshuis studeren.

Perforatie:

Lid zijn van de wijk waar men meeleeft. Die mogelijkheid is er. Het is echter niet
noodzakelijk. En de Algemene Kerkenraad stimuleert dit niet. Want het is toch zo dat
men broeders en zusters niet zelf uitzoekt, die heeft men en krijgt men. Maar het
mag en als er aan een aantal voorwaarden is voldaan, zullen de wijkkerkenraden er
volledig aan meewerken.

Solidariteit:

Bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te
dragen.

Vermogen:

De waarde van alle bezittingen verminderd met de waarde van alle schulden van de
gemeente.
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