Uit de kerkenraad van 21 januari 2021……
Belangrijkste punt op deze vergadering is het bespreken van het eindrapport van de Beleids Advies
Commissie Zuidwest. De kerkenraad spreekt dank uit voor het vele werk dat is verricht om dit rapport te kunnen presenteren. Het eerste deel is al eerder door de kerkenraad vastgesteld. Belangrijkste conclusie in het tweede deel is: als we zeggenschap krijgen over (een substantieel deel van) het
vermogen van de PGG, dan is er een goed perspectief voor onze wijkgemeente Zuidwest.
De commissie heeft in het eerste deel al aangegeven, dat het niet mogelijk is om in 2025 te kunnen
komen tot een sluitende begroting voor Zuidwest. Kees Ockhuysen vult aan dat het streven naar
sluitende begrotingen ook in het College van Kerkrentmeesters niet haalbaar wordt geacht. De financiële commissie van de AK, die scenario 3 heeft uitgewerkt, komt ook tot die conclusie en stelt voor
om tot 2025 te werken met “houdbare tekorten” (zie later in dit verslag).
In het rapport van de BAC worden nog geen voorstellen gedaan om tot bezuinigingen te komen. De
voorzitter legt uit dat eerst onze bestuurlijke speelruimte duidelijk moet zijn en dat we daarna verdere financiële besluiten (o.a. bezuinigingen?) kunnen nemen.
Op de vraag van één van de kerkenraadsleden waarom het rapport niets zegt over het polsen van de
mening van de gemeenteleden, geeft de voorzitter aan dat dat geen onderdeel was van de opdracht
aan de BAC. Maar natuurlijk worden ook de gemeenteleden in aansluiting op dit rapport betrokken
bij een inhoudelijke bezinning op het formuleren van een toekomstvisie voor Zuidwest. Hoe willen
we gemeente zijn? Hoe gaan we dat concreter invullen?
De kerkenraad neemt de volgende besluiten met betrekking tot de aanbevelingen van de BAC commissie Zuidwest:
De kerkenraad stelt vast dat het verzoek vanuit de Algemene Kerkenraad om in 2025 te komen tot
een sluitende begroting (de uitwerking van scenario 3), met de huidige begrotingssystematiek en het
ontbreken van bevoegdheden en verantwoordelijkheden op wijkniveau, niet mogelijk is.
De kerkenraad besluit dat om als wijkgemeente verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het op
termijn komen tot een sluitende exploitatie en tot continuering van haar roeping, de dialoog over de
toekomst van onze Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage de basis zal moeten leveren inzake bestuurlijke zeggenschap en verantwoordelijkheid over middelen en vermogen van de PGG op wijkniveau.
De kerkenraad besluit het rapport met de door de kerkenraad genomen besluiten, en een samenvattende notitie, te doen toekomen aan de Algemene Kerkenraad, met het verzoek deze te bespreken
en een standpunt te bepalen.
Het rapport zal na publicatie hierover in ons wijkblad op de website van onze wijkgemeente worden
geplaatst.
Een kleine commissie bestaande uit Christiaan Scheen, Wietske Verkuyl, Sandra den Hollander en
Johan Bovenlander, zal een advies aan de kerkenraad opstellen, hoe de gemeenteleden in aansluiting
op het BAC rapport betrokken kunnen worden bij een inhoudelijke bezinning op het formuleren van
een toekomstvisie voor Zuidwest.
Onder het punt “Lopende Zaken” rapporteert Henk over de stand van zaken binnen de commissie
financiën Algemene Kerkenraad uitwerking scenario 3: Zoals eerder gemeld komt deze commissie
met een rapport dat uit gaat van een uitsluitend centraal geregeld financieel beleid. In de laatste
vergadering is de brief van begin 2019, geschreven door Zuidwest als reactie op het rapport “ Oppotten-Potverteren- Investeren”, alsnog op de agenda geplaatst. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in het eindrapport dat inmiddels aan de Algemene Kerkenraad is aangeboden met de volgende
voorstellen:
De commissie adviseert het streven naar sluitende begrotingen uiterlijk per 2025, los te laten en voor
de jaren tot en met 2025 te gaan werken met “houdbare tekorten.”
Er moet een flinke beperking komen van de hoge centrale kosten van de PGG.
Tekorten in de wijken zullen de komende jaren gedeeltelijk ten laste van de wijkreserves worden
gebracht.
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De commissie adviseert de reservering ten bate van het fonds Vernieuwing flink te verhogen. Daaruit
zullen dan o.a. kosten van de pioniersplekken en projecten t.b.v. het jeugdwerk kunnen worden betaald.
Voorstel is om een solidariteitsfonds in te stellen, waarop vierplekken die moeite hebben financieel
te overleven, onder bepaalde voorwaarden een beroep kunnen doen.
Ten slotte adviseert de commissie om de opbrengst van de verkoop van een kerkgebouw gedeeltelijk
toe te wijzen aan de wijkgemeente waarbinnen een gebouw wordt verkocht. (Helaas wil de commissie niet voorstellen dit met terugwerkende kracht te doen!)
De commissie geeft in het rapport niet aan of het mogelijk is de financiële verantwoordelijkheid van
de wijkgemeenten te vergroten door daar een gedeelte van het financiële beleid neer te leggen. Dat
laatste wekt verbazing in de kerkenraad omdat het wel een aanbeveling is in het rapport “ OppottenPotverteren- Investeren”.
Het rapport van de commissie financiën AK is inmiddels aangeboden aan de AK en zal in de februari
vergadering van de AK op de agenda staan.
Het werken met online diensten is inmiddels tot en met 9 februari de enige mogelijkheid. Helaas
kunnen we alleen maar afwachten wat na 9 februari mogelijk zal zijn.
Er zijn inmiddels op de locaties initiatieven ontplooid om te komen tot uitzending van onze kerkdiensten met beeld. Na enige discussie besluit de kerkenraad om enkele deskundigen van de drie locaties
te vragen om onderzoek te doen naar de eventuele behoefte aan de uitzending van diensten met
beeld en naar de technische mogelijkheden. Welke inzet van vrijwilligers is er nodig en hoe is het
gesteld met de kosten?
De kerkenraad besluit om een verklaring op te stellen zodat de predikanten en de kerkelijk werker
zich in noodgevallen op straat kunnen begeven tijdens de komende avondklok.
Van de volgende ambtsdragers lopen de termijnen deze maand af:
Greet Simeone en Wim Rog: omdat er momenteel geen predikant is in het Westeinde ziekenhuis,
houden ze een eventuele verlenging van hun ambtstermijn in beraad tot er duidelijkheid is of er een
nieuwe predikant komt.
In de Abdij is Henk Oosten al herbevestigd als ouderling. De kerkenraad benoemt hem achteraf.
In de Shalom zijn Yvonne Casteleijn en Wil Nijland bereid gevonden een nieuwe periode aan te gaan.
De verheugde kerkenraad herbenoemt ze.
Henk Valstar
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