Beleidsplan 2014-2017, financiële hoofdstuk
Unanieme besluitvorming in de algemene kerkenraad van
31 oktober 2013
In haar vergadering van 31 oktober heeft de algemene
kerkenraad het financiële hoofdstuk van het nieuwe
beleidsplan vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met
de reacties die vanuit de gemeente zijn gekomen.
Het horen van de gemeente
In juni nam de AK een principebesluit over het eerste deel
van het nieuwe beleidsplan. Dit is u onder de aandacht
gebracht in het kerkblad met de titel “Hervormde gemeente
op weg naar 6 wijken en 6 predikanten”. Hierna bent u als
gemeente ‘gehoord’ over dit plan. De gemeente heeft actief
van zich laten horen: door aanwezigheid op één van de
wijkavonden, door de vele vragen en opmerkingen die
werden gesteld, mondeling en per brief. De AK wil u
bedanken voor de betrokkenheid die u hiermee toont.
De AK, daarin geholpen door de beleidsplancommissie, is
tot de conclusie gekomen dat het goed is het principebesluit
op enkele onderdelen aan te passen. Deze punten worden
hieronder genoemd. Daarnaast zullen ook een aantal kleine
verbeteringen en correcties worden aangebracht; hier kunt
u kennis van nemen als de definitieve versie wordt
gepubliceerd.
Wat hetzelfde gebleven is
Het uitgangspunt – op middellange termijn zal de gemeente
uit 6 wijken bestaan met elk een eigen wijkpredikant – is
ongewijzigd gebleven. Dit raakt op korte termijn het
voortbestaan van de wijken 3 en 6, die al bezig zijn de
samenvoeging tot een wijk voor te bereiden. Verder is
afgesproken dat met ingang van 1 januari 2017 een
(kerk)gebouw wordt verkocht (voorafgegaan door een
zorgvuldig besluitvormingsproces).
Wijzigingen t.o.v. het concept
1. Noodzaak van nieuwbouw in Veenendaal Oost
In Veenendaal Oost is plaats voor een zelfstandige
wijkgemeente. Momenteel komt deze wijkgemeente samen
in ruimte die gehuurd wordt. Gezien de snelheid waarmee
Veenendaal Oost groeit, zal er nog zeker enkele jaren
gehuurd worden.
Voorafgaand aan een besluit over het investeren in
nieuwbouw voor de wijkgemeente, zal vastgesteld worden
of er een reële verwachting is dat er een duurzame
wijkgemeente tot stand komt. Als die reële verwachting er
niet is, kan de AK besluiten om niet te investeren in
nieuwbouw.
Dat betekent niet dat wijkgemeente 9 dan wordt
opgeheven! Het betekent wel dat de wijk in dat geval
gebruik zal blijven maken van ruimte die gehuurd wordt op
een herkenbare plek in Veenendaal Oost. Een investering
moet verantwoord zijn.

2. Bijstand in het pastoraat

Er zijn veel zorgen uitgesproken rond het voorgenomen
besluit om het aantal dagdelen bijstand in het pastoraat
(door professionele krachten) fors terug te brengen.
De AK wil aan deze zorgen tegemoet komen, en heeft tot
een ruimere norm besloten. De ondergrens om als wijk in
aanmerking te komen voor bijstand wordt 650 (i.p.v. 700)
pastorale eenheden. En vervolgens wordt er 1 dagdeel
bijstand toegekend per 100 (i.p.v. 150) pastorale eenheden
boven deze norm (van 650).
Deze aanpassing leidt ertoe dat de prognose van het totaal
aantal dagdelen pastorale ondersteuning ten opzichte van
de huidige situatie nauwelijks afneemt (17 dagdelen in
plaats van 10 dagdelen in het principebesluit voor de
nieuwe situatie waarin sprake is van de gecombineerde
wijk 3-6).
Tegelijk zal er onderzocht worden hoe de situatie in
Veenendaal zich verhoudt tot andere gemeenten in
Nederland.
Dit wordt gefinancierd door vanaf 2014 minder toe te
voegen aan het spaarfonds voor Veenendaal Oost. Alleen
de opbrengst uit het verjaardagsfonds (en rentebaten)
worden toegevoegd Hiermee zal nieuwbouw nog steeds
mogelijk zijn omdat er nog jaren gespaard kan worden en
omdat er t.z.t. een pastorie verkocht kan worden.
3. Geen extra middelen voor verbetering gebouwen
In het concept plan is als maatregel opgenomen het
jaarlijks begroten van ruimte voor verbeteringen. Dit
zouden ook verbeteringen aan gebouwen kunnen zijn.
Hierop is door meerderen kritisch gereageerd: verminderen
van pastoraat en tegelijk investeren in gebouwen.
De AK heeft besloten om alle uitgaven voor verbeteringen
kritisch te toetsen op noodzaak en wenselijkheid.
De aandacht voor kwaliteitsverbetering van gebouwen
blijft wel belangrijk, maar moet passen binnen de begroting
en de fondsen voor onderhoud aan gebouwen.
Volgende stappen
De beleidsplancommissie is als dit nummer van het
kerkblad verschijnt al gestart met de werkzaamheden om
tot het inhoudelijke deel van het beleidsplan te komen.
Hierbij zullen een aantal onderwerpen een rol spelen. De
suggesties van br. N. Grijzenhout doet ten aanzien van een
mogelijke nieuwe koers voor onze (wijk-)gemeente zullen
zeker bij het proces worden betrokken. De AK heeft alle
vertrouwen in de commissie voor wat betreft de verdere
uitwerking.
Daarnaast zal de AK, in nauw overleg met de kerkenraden
van de wijken 3 en 6, overgaan tot uitvoering van het
besluit om deze wijken samen te voegen.
De algemene kerkenraad is dankbaar dat zij na een
grondige bespreking van de voorstellen in unanimiteit dit
voorstel heeft kunnen aannemen. De gevolgen zijn
ingrijpend, maar bieden duidelijkheid over de financiële
kaders waarbinnen in alle rust verder kan worden
nagedacht over een goed en passend beleidsplan voor onze
centrale gemeente.
Ook hierin belijden wij onze afhankelijkheid van God en
weten we dat alles op Zijn zegen wacht.
Ouderling A. de Vrij, scriba algemene kerkenraad.

