10.10/13
Rapport 20a van commissie 6 inzake het rapport 8 van moderamen n.a.v. notitie
Dienstenbureau in crisistijd met begeleidende brief (10.10).
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Via het moderamen bereikte uw commissie de voorstellen van br. A.J. van der Wekken:
1. het Dienstenbureau en alle andere betrokkenen hartelijk danken voor de bewezen
diensten in de huidige crisis en hen wijsheid te wensen bij de nog lopende zaken
rondom de coronacrisis;
2. het huidige coronateam mandaat te geven voort te gaan op de ingeslagen weg en voor
de kosten over het jaar 2020 vindt er geen verdere verrekening meer plaats te laten
vinden tussen deputaatschappen en/of de quaestor;
3. deputaten LKB mandaat te geven om in gevallen van een crisis (zoals de coronacrisis)
de regie te laten voeren in een dergelijke situatie aan communicatie richting de kerken
in samenwerking met de bureau houdende deputaatschappen en deputaten
vertegenwoordiging;
4. uitvoering van de te ondernemen activiteiten zullen uitgevoerd worden door het
Dienstenbureau, waar mogelijk ondersteund door vrijwilligers uit de kerken;
5. gemaakte kosten zullen ten laste van de betrokken deputaatschappen en/of de quaestor
komen.
Reactie van uw commissie 6
Punt 1. Dit nemen wij over.
Punt 2 nemen wij over m.u.v. de salariskosten van br. Setz over de maanden oktober,
november en december. Zie ons oorspronkelijke voorstel 2 uit rapport 20, blz.10.10/11.
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Punt 3 is onzes inziens geen zaak voor uw commissie 6 maar eerder een zaak van het
moderamen. Wel is uw commissie van mening dat in een crisissituatie medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken bij deputaatschappen juist NIET
verantwoordelijk moeten worden gesteld voor maatregelen die in een crisissituatie zijn
vereist. Er kunnen zich dan namelijk ‘conflicts of interest’ voordoen. Wij nemen dit punt
dus niet over, maar leggen dat neer bij het moderamen.
Punt 4 nemen wij over.
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Punt 5 nemen wij niet over. Wij zullen dat hierna toelichten.
Allereerst verwijzen wij naar ons rapport 20, blz. 10.10/9 regels 38 t/m 39 en blz. 10.10/10
regels 1 t/m 18. Wij vinden het niet terecht dat wanneer deputaatschappen a.g.v. de
coronacrisis verminderde uitgaven hebben, zij niet bijdragen aan de kosten die zijn
gemaakt en die tot verminderde uitgaven hebben geleid.
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Daarnaast hebben de deputaatschappen diaconaat en evangelisatie een en andermaal
aangegeven in 2021 niet op dezelfde voet te kunnen doorgaan als in 2020. Wanneer hun
medewerkers activiteiten t.b.v. de coronacrisis verrichten dan zullen zij die declareren.
Mogelijk geldt dat ook voor het Dienstenbureau.
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Ook is uw commissie er geen voorstander van om deze en andere kosten bij de quaestor
neer te leggen. In ons rapport 8b, blz. 9.26/68 regels 15 t/m 22 hebben wij ‘gewaarschuwd’
voor een extreme stijging van de omslag voor de quaestor. Wederom brengen wij u uit ons
rapport 20 blz. 10.10/9 de regels 44 t/m 46 in herinnering. Als de onkosten van de
coronagroep voor het jaar 2020 in rekening zouden zijn gebracht zou dat een verhoging
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van € 1,00 voor de omslag van de quaestor hebben betekend. Die omslag zou dan voor
2021 op € 4,34 zijn uitgekomen. Dat zou een stijging van bijna 89% hebben betekent t.o.v.
2016 en een stijging van bijna 45% t.o.v. 2020. Dat is voor uw commissie niet acceptabel.
En ook hier geldt dat de kosten worden omgeslagen maar dat de verminderde uitgaven
buiten schot blijven.
Voor de verrekening van de (loon-)kosten van de coronagroep ziet uw commissie 3
mogelijkheden/varianten:
1. ons oorspronkelijke voorstel om de kosten om te slaan over de deputaatschappen
m.u.v. deputaatschap emeritikas. Daarbij zouden de sterkste schouders (lees:
deputaatschappen met de grootste overreserves) de zwaarste lasten moeten dragen. Zie
onze voorstellen 8, 9 en 10 in rapport 20, blz. 10.10/11;
2. de kosten evenredig te verdelen over de deputaatschappen. Nadeel daarvan is dat
kleine(re) deputaatschappen naar verhouding meer moeten bijdragen dan de grote(re);
3. de kosten te verdelen naar rato van de minimumbijdragen over de deputaatschappen.
Grote(re) deputaatschappen dragen dan meer bij dan de kleine(re).
Uw commissie is nog steeds van mening dat ons oorspronkelijke voorstel het best
tegemoet komt aan de verdeling van de lasten. Betekent ook de minste impact op de
beschikbare reserves bij de deputaatschappen en dus (mogelijk) op de minimum bijdragen.
Is de GS echter van mening dat variant 1 een te omslachtige procedure is dan stelt uw
commissie u variant 3 voor.
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Uw commissie stelt u voor het navolgende te besluiten:
1. het Dienstenbureau en alle andere betrokkenen hartelijk te danken voor de bewezen
diensten in de huidige crisis en hen wijsheid te wensen bij de nog lopende zaken
rondom de coronacrisis;
2. over het jaar 2020 vindt er geen verrekening plaats van kosten m.u.v. de salariskosten
voor br. Setz over de maanden oktober, november en december; deze kunnen bij de
quaestor van de GS worden ingediend;
3. het huidige coronateam mandaat te geven voort te gaan op de ingeslagen weg;
4. ook voor 2021 (en wellicht langer) dienen de werkzaamheden m.b.t. de coronagroep
zoveel mogelijk binnen de reguliere uren van betrokkenen plaats te vinden;
5. uitvoering van de te ondernemen activiteiten zullen uitgevoerd worden door het
Dienstenbureau, waar mogelijk ondersteund door vrijwilligers uit de kerken;
6. dat, wanneer punt 4 niet kan worden gerealiseerd, extra- of overuren mogen geworden
gedeclareerd;
7. er wordt geen omslag bepaald voor de werkzaamheden van de coronagroep;
8. aan het einde van elk kwartaal stelt het Dienstenbureau de gemaakte kosten vast;
9. deze kosten worden ter accordering voorgelegd aan het moderamen/deputaten
vertegenwoordiging;
10. na goedkering wordt aan de quaestor opdracht gegeven deze onkosten te vergoeden;
11. de quaestor verhaalt deze kosten op de deputaatschappen, primair volgens variant 1 of
subsidiair volgens variant 3;
12. deputaten emeritikas in dezen geheel te ontzien.
J. Mauritz, rapporteur.

