9.22/38
Rapport 5b van commissie 6 inzake het rapport van deputaten landelijk kerkelijk
bureau (9.22)
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Naar aanleiding van de bespreking ter synode van ons rapport 5a en de voorstellen tot
besluit is uw commissie (wederom) met betrokkenen, waaronder deputaten LKB in
gesprek gegaan.
Vanuit de vergadering kwam van ds. A. Versluis de vraag naar de transparantie van de
kosten. Deputaten LKB hebben toegezegd hierover met De Wekker in gesprek te gaan.
Een- en andermaal heeft De Wekker aangegeven niet te willen participeren in het centrale
rekeningenbeheer. Mogelijkerwijs kan na het overleg tussen De Wekker en deputaten LKB
hierin verandering komen.
Het communicatieplan had ook nogal wat voeten in de aarde. Deputaten LKB hebben veel
werk verzet om tot een goed communicatieplan te komen. Daarvoor wil uw commissie
haar waardering uitspreken. Het huidige plan is naar de mening van uw commissie intern
gericht. Er bestaat echter (ook) behoefte aan een meer extern gericht communicatieplan.
Deputaten kerk en media hadden daartoe in 2016 opdracht gekregen, maar zijn daaraan in
de afgelopen jaren niet toegekomen. Van commissie 5 begrijpen wij dat zij met deputaten
kerk en media in overleg zijn om de opdracht uit 2016 alsnog ter hand te nemen en daarbij
gebruik te maken van deputaten LKB. Uw commissie (6) stelt voor om deputaten LKB tot
die tijd hun communicatieplan te laten hanteren.
Uw commissie houdt aarzelingen t.a.v. de vastlegging van de administratieve organisatie.
Na overleg met deputaten LKB doen wij een aangepast voorstel.
Ten slotte heeft uw commissie met deputaten LKB overlegd over criteria waaraan
documenten dienen te voldoen vooraleer deze op hun website worden gepubliceerd.
Deputaten LKB hebben uw commissie overtuigd dat zij in voorkomende gevallen wel
degelijk inhoudelijk e.e.a. beoordelen en waar nodig (bijv. met deputaten
vertegenwoordiging) overleggen. Uw commissie zal daartoe geen voorstel meer doen.
Voorstellen tot besluit:
1. De handelingen van deputaten goed te keuren;
2. De lokale kerken en andere rechtspersonen op te dragen jaarlijks aan het
Dienstenbureau te laten verklaren dat, t.a.v. de vereiste ANBI-informatie, intern
toezicht en interne controle heeft plaatsgevonden;
3. Deputaten landelijk kerkelijk bureau op te dragen om jaarlijks na te gaan of de
plaatselijke kerken in de vereiste ANBI-informatie aangeven hoe en wanneer intern
toezicht heeft plaatsgevonden. (Voorstel br. A.J. van der Wekken);
4. Deputaten landelijk kerkelijk bureau op te dragen de administratieve organisatie van
het Dienstenbureau, waar nodig, op schrift te stellen en ter beoordeling voor te leggen
aan deputaten financiële zaken;
5. De discussie m.b.t. ‘printing on demand’ te beëindigen;
6. Deputaten landelijk kerkelijk bureau onderzoek te laten doen naar een applicatie die in
onze kerken kan worden gebruikt om het kerkelijke leven, het werk van
deputaatschappen, enz. dichter bij de leden te brengen. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van een al bestaande applicatie. (Voorstel ds. P. den Hertog);
7. Het communicatieplan van deputaten landelijk kerkelijk bureau goed te keuren en dat,
zolang er geen nieuw plan door deputaten kerk en media is opgesteld, als uitgangspunt
te hanteren;
8. Opnieuw deputaten te benoemen.

9.22/39
J. Mauritz, rapporteur.

