Besluiten predikantszaken

28 november 2020

Materiaal:
1.
rapport deputaten predikantszaken (18-9-2019)
2.
vertrouwelijke bijlagen bij rapport deputaten predikantszaken (18-9-2019)
Besluit 1:
deputaten predikantszaken décharge te verlenen.
Besluit 2:
1.
opnieuw deputaten predikantszaken te benoemen, met als taak het kerkverband te
vertegenwoordigen conform de generale regeling predikantszaken;
2. de benoeming van deputaten predikantszaken als volgt te regelen:
a. de synode benoemt zelf twee algemene deputaten die dit deputaatschap ‘aansturen’;
b. de synode vraagt via deze algemene deputaten alle classes zorg te dragen voor de aanwijzing van één
deputaat, zodat een classis die advies van deputaten nodig heeft zoveel mogelijk een beroep kan doen
op deputaten uit naburige classes; bij vertrek van een deputaat uit een classis zorgt de classis voor
een nieuwe deputaat;
c. de algemene deputaten te machtigen in overleg met de classes ernaar te streven, dat naast een aantal
predikanten zo mogelijk ook de volgende kwaliteiten in het deputaatschap vertegenwoordigd zijn:
algemene juridische kennis/ervaring, kennis/ervaring burgerlijk arbeidsrecht en kennis/ervaring
(arbeids) psychologie;
3. deputaten, naast de taken conform de generale regeling, op te dragen
a. mee te werken aan de opzet en overdracht van informatie aan de nog op te zetten Landelijke
Commissie Kerkelijk Onderzoeken (LCKO) dat voor beide kerkgenootschappen kerkelijke examens en
het geschiktheidsonderzoek voor predikanten zal afnemen;
b. mee te werken aan de opzet en overdracht van informatie aan de nog op te zetten Landelijke
Commissie Kerkelijke Adviezen (LCKA), die het verlenen van kerkelijke adviezen voor haar rekening
gaat nemen;
c. mee te werken aan de opzet en overdracht van informatie aan de nog op te zetten Landelijke
Commissie Kerkelijke Rechtspraak (LCKR), die uitspraken zal doen over kerkrechtelijke
aangelegenheden;
d. de eigen organisatie aan te passen aan de nieuw op te zetten structuur voor predikantszaken.
Besluit 3:
uit te spreken dat bij de vaststelling van een nieuwe generale regeling predikantszaken er geen
minimumpercentage vermeld dient te worden t.a.v. het deeltijdpercentage voor predikanten in deeltijd.
Grond:
de opgedane ervaring sinds de inwerkingtreding van de generale regeling predikantszaken in 2017 en de al
langer gaande maatschappelijke ontwikkelingen maken deze wijziging wenselijk.
Besluit 4:
deputaten predikantszaken voor de periode 2021 – 2023 een budget toe te kennen zoals vermeld in het
overzicht van budgetten, bijlage 7-1 bij deze Acta.

