9.07/18
Rapport 4 van commissie 6 inzake het rapport van deputaten onderlinge bijstand en
advies (9.07)
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Uw commissie ontving wederom een beknopt rapport dat niettemin zeer veel informatie
bevat. Wij zouden ons er in dit geval heel gemakkelijk van kunnen afmaken: lees het
rapport en de voorstellen tot besluit waaronder wijziging van de instructie voor OBenA.
Maar daarmee zouden wij deputaten en hun werk echt tekort doen. OBenA is een zgn.
uitvoeringsdeputaatschap. Zij hebben een instructie en die moeten ze uitvoeren. Maar
OBenA doet meer. Het is bijzonder dat zij hun denkkracht ook ten dienste stellen van
andere deputaatschappen. Zie daartoe blz. 9.07/3, punt B. Communicatie. Daarmee kijken
deputaten veel verder dan hun neus lang is. Dat waardeert uw commissie zeer.
In het eerste deel van dit rapport (Algemeen) gaan wij in op enkele algemene zaken die in
het rapport van deputaten staan vermeld. In het tweede deel zoemen wij in op de
belangrijkste beleidsissues. Op de financiën en met name de omslagen komt uw commissie
in een later rapport terug.
Algemeen
- Blz. 9.07/2 regel 3. De sterke afname in de predikantskosten laat zich verklaren door
vertrek van predikanten van een kleinere naar een grotere gemeente en emeritering. In
andere gevallen hebben een legaat of verkoop voor een zodanig positief
exploitatieresultaat gezorgd dat OBenA niet behoefde bij te springen.
- Idem, afname DVAP. Het deputaatschap heeft ook te maken met een moeilijk
voorspelbaar uitgavenpatroon door de rol die zij vervult bij de financiële
uitvoeringsregeling van DVAP. Bij een vroegtijdige ambtsbeëindiging dient volgens de
accountantsregels de volledige last van veelal drie jaarsalarissen in één keer te worden
genomen. Voorbeeld. Tijdens de intersynodale periode 2013-2015 was er een
exploitatielast van € 240.000 en in de periode 2016-2018 een financiële vrijval van
€ 72.000 voor het deputaatschap. Overigens: na 01-12-2017 zijn er geen nieuwe
predikanten meer onder het beheer van DVAP gekomen.
- Blz. 9.07/3 regels 18-23. Feitelijk heeft elk deputaatschap de plicht hierover aan de GS
te rapporteren. OBenA is (slechts) één van de twee die dat dit jaar hebben gedaan. Wij
zijn voornemens in ons rapport over deputaten kerkelijke archieven daarop terug te
komen.
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Beleidsissues
Centraal rekeningenbeheer.
Dit onderwerp ‘siert’ al diverse GS’en de agenda. Er waren/zijn voor OBenA diverse
redenen om hierin (nog) niet mee te gaan. In de eerste plaats beheerde OBenA haar eigen
beleggingsportefeuille. En aan die portefeuille koppelt een bank een rekeningcourant/beleggersrekening (zo werken banken nu eenmaal …), maar die in de nieuwe
opzet vermoedelijk kan worden opgeheven. Maar nu het mandaat van de OBenAbeleggingen bij een vermogensbeheerder komt te liggen is centraal rekeningenbeheer weer
in beeld.
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Beleggingscommissie.
OBenA heeft reeds een reeks van jaren een eigen beleggingscommissie. Haar
beleggingsrendement bedroeg in de afgelopen jaren meestal meer dan 5%. En dat is,
voorwaar, niet slecht te noemen. Conform de opdracht van de GS2016 is er nu één
gemeenschappelijk beleggingsstatuut voor 4 deputaatschappen (te weten: emeritikas,

9.07/19
zending, OBenA en DFZ) vastgesteld. Naar verwachting begin 2020 zullen de beleggingen
van OBenA overgaan naar één vermogensbeheerder en zal haar eigen
beleggingscommissie worden opgeheven.
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Rentmeesterschap en duurzaamheid. Klimaatakkoord.
‘Rentmeesterschap’ en ‘groene kerken’ zijn onderwerpen die steeds vaker op de agenda’s
van kerken prijken. En wat betekent het klimaatakkoord voor kerkgebouwen?
Onderwerpen die OBenA gaarne ter hand zou willen nemen om invulling te geven aan de
A in OBenA en zo de kerken te dienen met hun expertise. Zie daartoe ook bijlage 6 van
hun rapport. Uw commissie is voornemens dit voornemen op te nemen in een voorstel tot
besluit. Zie besluit 6.
Commissie kleine kerken.
Ter voorbereiding op dit rapport 4 hebben wij uitgebreid overlegd met deputaten OBenA.
Een groot deel van die bespreking ging op aan deze CKK. Met name omdat OBenA,
wanneer de GS dat rapport v.w.b. tegemoetkoming in predikantskosten goedkeurt,
financieel zal bijspringen. Er is intensief overleg geweest tussen CKK en OBenA.
Deputaten doen daarvan verslag bij punt D. toekomstig beleid OBenA blz 9.07/5, 6 en 7.
Voorstellen tot besluit:
1. handelingen van deputaten onder dankzegging goed te keuren en waardering uit te
spreken voor het verrichte werk alsmede hun intensieve meedenken met andere
deputaten en/of commissies;
2. deputaten OBenA met ingang van 1 januari 2020 de mogelijkheid te geven om
gemeenten vanaf 100 leden goedkeuring te geven om een fulltime predikant te
beroepen en gemeenten vanaf 50 leden een 50% deeltijdverband. Het uitgangspunt
blijft wel een financieel verantwoorde meerjaren financiële planning (MJFP) van de
gemeente, waaruit naar genoegen van dep. OBenA blijkt, dat met de normatieve steun
door dep. OBenA de gemeente een sluitende begroting zal behalen;
3. de steun in de predikantskosten voor kleinere gemeenten als volgt goed te keuren:
Steun predikantskosten:
Bij 200-249 (doop)leden
Bij 175-199 (doop)leden
Bij 150-174 (doop)leden
Bij 100-149 (doop) leden
Bij 99 (doop)leden of minder
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4. de maximale steun per (doop)lid te bepalen op € 200,- per (doop)lid;
5. de steun voor draagkracht te handhaven op 30%;
6. deputaten OBenA opdracht te geven i.h.k.v. duurzaamheid en klimaatakkoord,
voorstellen uit te werken en hierover aan de GS2022 te rapporteren. E.e.a. conform hun
voorstellen, vastgelegd in hun rapport 9.07, bijlage 6;
7. deputten OBenA, dep. evangelisatie en partners in zendingsgemeenten op te dragen
onderzoek te doen hoe een betere afstemming kan worden bereikt voor steun bij
tekorten aan, en financiële ondersteuning van kleinere gemeenten;
8. Opnieuw deputaten te benoemen.
J. Mauritz, rapporteur.

