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Rapport 7 van commissie 6 inzake vaststellen hoogte van de omslagen.(9.00)
Uw commissie is, of enkele leden afzonderlijk zijn, zowel mondeling als schriftelijk
benaderd hoe de procedure is m.b.t. de behandeling en vaststelling van de omslagen.
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Allereerst brengen wij alle betrokkenen in herinnering wat de GS 2016 besloot m.b.t. de
kashoudende deputaatschappen, zoals vastgelegd in het besluitenboek van Ambtelijk
Contact nr. 3, mei/juni 2017, jaargang 56. Vervolgens geven wij de gevolgde en te volgen
werkwijze weer bij de voorstellen van en beoordelen van de omslagen alsmede de rollen
van betrokkenen:
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De synode (2016) besloot:
alle kashoudende deputaatschappen op te dragen de minimumbijdragen die deze
deputaatschappen voorstellen aan de generale synode 2019 (voor de periode 2020-2022)
vast te stellen met inachtneming van de volgende factoren:
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a. de inflatiecorrectie die door deputaten financiële zaken eind 2018 wordt
bekendgemaakt;
b. de hoogte van het vermogen conform de daartoe bepaalde regeling en hoogten;
c. nieuw beleid kan uitsluitend worden overwogen in het kader van het verminderen of
afbouwen van bestaand beleid.
1. op te dragen aan deputaatschappen die hun begroting delen met deputaten
financiële zaken bij het begin van een synodejaar ervoor te zorgen dat de
rapportage aan deputaten financiële zaken geheel gelijk is aan de rapportage aan de
synode en het Dienstenbureau op te dragen de rapporten van kashoudende
deputaatschappen en van de quaestor, zodra die ter beschikking komen voor de
afgevaardigden naar de generale synode, op dat moment tevens ter beschikking te
stellen van deputaten financiële zaken;
2. opdracht te geven aan de deputaatschappen die geld hebben gestort in de kas van
commissie partners zendingsgemeenten met ingang van 2017 jaarlijks een
kascontrole te laten uitvoeren op de juistheid en rechtmatigheid van de bestedingen
van de commissie partners zendingsgemeenten.
De gevolgde en te volgen werkwijze bij voorstellen van en beoordelen van de omslagen
alsmede de rollen van betrokkenen is als volgt:
1. Kashoudende deptaatschappen en de quaestor doen in hun rapporten aan de GS
voorstellen v.w.b. de omslagen.
2. Als eerste beoordelen deputaten financiële zaken die voorstellen.
3. Deputaten financiële zaken adviseren in hun rapport aan de GS omtrent die omslagen.
Hun voorstellen worden ook met de desbetreffende deputaatschappen
gecommuniceerd; zeker wanneer er een lagere omslag wordt voorgesteld.
4. Als eerste staat rapport 1 van commissie 6 op de agenda van de GS.
5. Commissie 6 beoordeelt alle rapporten o.a. v.w.b. de (hoogte van de) omslagen.
6. Zie rapport 1 besluit 2. Commissie 6 stelt t.b.v. behandeling in de laatste
vergaderweek haar adviezen m.b.t. de omslagen op. Die adviezen zijn afgestemd met
deputaten financiële zaken en worden ook aan de desbetreffende deputaatschappen
voorgelegd; zeker wanneer er een lagere omslag wordt voorgesteld. Die
deputaatschappen kunnen daarop reageren voordat behandeling in de GS plaatsvindt.
(Dat zou tot een aanpassing van een advies van commissie 6 kunnen leiden).
7. De GS beslist uiteindelijk. (Zie weer rapport 1 van commissie 6).
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Als de omslagen conform voorstellen deputaatschappen zijn vastgesteld dan kunnen
zij hun beleid uitvoeren.
9. Stelt de GS een lagere omslag vast, zie rapport 1, besluit 3.
10. Is de GS eenmaal afgelopen dan kunnen er ontwikkelingen zijn waarom een
deputaatschap de omslag zou willen aanpassen. Dan treden zij in overleg met
deputaten vertegenwoordiging. Daarbij zal ook deputaten financiële zaken worden
ingeschakeld.
Voorstel tot besluit.
Uw commissie stelt u voor in aanvulling op rapport 1 van commissie 6 conform
bovenstaande te besluiten.
J. Mauritz, rapporteur.

