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Rapport 20 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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Midden juli 2020 bereikte de generale synode een brief van het Dienstenbureau,
geschreven mede namens de voorzitters van vier deputaatschappen, te weten: diaconaat,
evangelisatie, buitenlandse zending en landelijk kerkelijk bureau.
In deze brief gaan schrijvers in op een ‘nieuwe rol in crisistijd’.
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Onze kerken waren (en zijn!) niet voorbereid op een crisis, zoals veroorzaakt door Covid19. Interkerkelijk ontstond echter het diaconale initiatief #nietalleen. Deputaten diaconaat
nam daarop het initiatief om onze kerken op te roepen deel te nemen aan dat initiatief
#nietalleen. En dat bleek vervolgens een keten aan activiteiten te veroorzaken. Er werd in
onze kerken o.a. een coronagroep ingesteld die zich ontfermde over die vervolgactiviteiten.
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Het moderamen schreef begin november haar rapport 8 waarbij aan uw commissie werd
gevraagd zich te buigen over de financiële aspecten van deze coronagroep. Uw commissie
(samenroeper en rapporteur) is vervolgens in gesprek gegaan met ds. J. Nutma, voorzitter
van de coronagroep en br. J.G. van den Berg, manager Dienstenbureau.
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In dit rapport 20 gaat uw commissie niet in op alle ins en outs en vragen van de
coronagroep en rapport 8. Die regie laten wij graag aan het moderamen over. Wij beperken
ons in dit rapport tot hoe wij de geldelijke verrekening van alle activiteiten in 2020 zien en
hoe ons kerkverband in 2021 hierin, maar wellicht ook in een nieuwe crisis, verder zou
moeten acteren.
Wel wil uw commissie haar grote waardering uitspreken voor alle activiteiten van de
coronagroep. Uit vele reacties vanuit de kerken is gebleken dat het (voor)werk door zeer
velen uit onze kerken is gewaardeerd. Een woord van dank is meer dan op zijn plaats.
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Het jaar 2020
Het zal duidelijk zijn dat instelling van zo’n coronagroep heel veel werk veroorzaakte.
Deputaten diaconaat en evangelisatie en het Dienstenbureau maakten hiervoor mensen
(gedeeltelijk) vrij. Met de bijbehorende kosten! De coronagroep becijferde dat tot en met
september 2020 op krap € 40.000. Inschatting voor de rest van 2020: € 70.000. Dit zijn
merendeels salariskosten.
Hoe dat te financieren?
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In de rapporten 12a en 12b kunt u lezen dat uw commissie 6 zeer bescheiden verhogingen
voorstelde voor de minimumbijdragen voor 2020 en 2021. In rapport 8b is er sprake van
een behoorlijk verhoogde omslag voor de quaestor.
In dat licht kwam uw commissie tot de conclusie dat een omslag van € 1 voor 2020 (€
70.000 gedeeld door +/- 71.000 leden) voor al onze (doop-)leden wat haar betreft niet tot
de mogelijkheden behoorde. Het was voor uw commissie ook maar zeer de vraag of alle
werkzaamheden binnen de mogelijkheden/werkuren van betrokkenen pasten of dat er, dan
wel werkzaamheden moesten worden uitgesteld, dan wel extra of overuren moesten
worden gewerkt. Desgevraagd aan de manager van het Dienstenbureau bleek dat laatste
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€ 12.000 te bedragen. Uw commissie is daarnaast ook van mening dat door Cocid-19
besparingen bij deputaatschappen zullen komen. Immers: er werd veel minder (plenair)
vergaderd, gereisd, enz. Ook allerlei bijeenkomsten zijn gecancelled. Nu zal dat voor het
ene deputaatschap (bijv. zending) manifester zijn dan voor een andere partij (bijv.
Dienstenbureau). En € 12.000 extra kosten, verdeeld over drie of vier deputaatschappen is
naar de mening van uw commissie ‘overzienbaar’.
Tijdens dit overleg kwamen wij tot de conclusie om voor 2020 geen verrekening van dit
bedrag voor te stellen, maar dat betrokken deputaatschappen e.e.a. financieren uit hun
reserves. Wel wil uw commissie, wanneer de cijfers over 2020 b.l.e.w. eerste helft 2021
bekend worden, die beoordelen op de impact van Cocid-19 en de kosten van de
coronagroep.
Één uitzondering. Br. Setz is door deputaten diaconaat vanaf 1 oktober niet meer
beschikbaar binnen zijn reguliere werktijd voor de coronagroep. Inschatting is dat hij in het
4e kwartaal 4 uur per week extra kwijt is aan de coronagroep. Dat is € 674 per maand. Uw
commissie meent dat extra werk mag worden gedeclareerd. Wij zullen bij de besluiten een
voorstel doen.
Het jaar 2021 en verder
Uw commissie boog zich met ds. Nutma en br. Van den Berg over de vragen:
1. wie moet in 2021 de regie (over-)nemen? En generieker: wie zou de regie moeten
nemen bij een volgende crisis. In de wetenschap: you never get the disaster you
expect;
2. wat is dan de rol van het Dienstenbureau?;
3. hoe moet e.e.a. worden gefinancierd?
Ad 1. In de aanloop naar de coronagroep bleek dat geen enkele (betrokken) partij de regie
kon of wilde nemen. Nu de coronagroep voor 2020 up and running is pleit uw commissie
voor continuering van deze groep. Wij pleiten er ook voor dat werkzaamheden zoveel
mogelijk binnen de reguliere uren van betrokkenen plaatsvinden. In geval er extra- of
overwerk moet plaats vinden, kan uw commissie declaratie daarvan billijken.
In rapport 8 van het moderamen doet zij voorstellen hoe te handelen in geval er zich een
nieuwe crisis voordoet.
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Ad 2. Er bleken door de coronagroep veel uitvoerende werkzaamheden te moeten worden
verricht. Vrijwilligers inschakelen zou mooi zijn. Maar de benodigde kwaliteiten en
beschikbaarheid zijn knelpunten. En er moest in de afgelopen maanden vaak snel en
doortastend worden gehandeld. Uw commissie ziet hier dus een uitvoerende taak voor het
Dienstenbureau.
Ad 3. Uw commissie is er geen voorstander van om op voorhand reserves hiervoor aan te
leggen. Er zijn immers (over)reserves bij diverse deputaatschappen. Al pratend kwamen
wij tot de conclusie dat het verantwoord is om de gelden, in het verleden aan
deputaatschappen toevertrouwd, hiervoor in te zetten. Zo zijn er deputaatschappen die
reserves hebben die hun solvabiliteitsfactor (ver) overstijgen. Onder het motto dat de
sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen stelt uw commissie voor om, zodra de
cijfers over 2020 van de deputaatschappen zijn vastgesteld, uw commissie of DFZ de
solvabiliteitsfactoren vaststelt. Deputaten waarvan de solvabiliteitsfactor groter is dan
minimaal vereist, zullen dan naar rato bijdragen. Deputaatschappen waarvan de
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solvabiliteitsfactor op of onder de norm is, hoeven vooralsnog niet bij te dragen. Ook
stellen wij voor om het deputaatschap emeritikas in dezen te verschonen. Met dezelfde
motivatie als in rapport 12a is verwoord.
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Uw commissie stelt u voor het navolgende te besluiten:
1. over het jaar 2020 vindt er geen verrekening plaats van kosten;
2. de salariskosten voor br. Setz over de maanden oktober, november en december in te
dienen bij de quaestor van de GS;
3. de coronagroep vooralsnog ook in 2021 (en wellicht langer) te laten functioneren
zolang als dat dat nodig is;
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. dat ook in 2021 (en wellicht langer) uitvoerende werkzaamheden door het
Dienstenbureau worden verricht;
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. dat in de loop van 2021 de solvabiliteitsfactoren van de deputaatschappen dan wel door
commissie 6, dan wel door DFZ worden vastgesteld;
9. dat deputaatschappen naar rato van de overschrijding van hun solvabiliteitsfactor
bijdragen aan de door de coronagroep gemaakt kosten (zie bijlage 1 voor een
getallenvoorbeeld);
10. dat deputaatschappen waarvan de solvabiliteitsfactor zich op of onder de norm bevindt
vooralsnog niet hoeven bij te dragen;
11. deputaten emeritikas in deze geheel te ontzien.
J. Mauritz, rapporteur
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Bijlage
Getallenvoorbeeld
Stel: onkosten coronagroep in 2021: € 100.000
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Deputaatschap
Dep. 1
Dep. 2
Dep. 3
Dep. 4
Dep. 5

Uitgaven 2020
€ 1000
€ 2000
€ 1000
€ 1234
€ 8000

Reserves 2020
€ 2000
€ 8000
€ 3000
€ 1234
€ 4000

Solv.factor
2
4
3
1
0,5

Deputaatschappen waarvan de solvabiliteitsfactor zich op of onder de norm bevindt,
dragen vooralsnog niet bij in de onkosten. Dep. 4 en 5 vallen dus af.
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Dan 2 + 4 + 3 = 9.
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% 2 van 9 = 22,22222% = € 22.222,22
% 3 van 9 = 33,33333% = € 33.333,33
% 4 van 9 = 44,44444% = € 44.444,45
€ 100.000 verdeeld naar rato over de deputaatschappen onder het motto dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.

