bijlage 7
Reglement locatieraden
A. Kader en begrippen

1. De parochie Bron van Levend Water bestaat sinds 1 januari 2015.
2. Zij is ontstaan door samenvoeging van de parochies Sint Jacobus Major te Akersloot, Sint
Adelbertus te Egmond Binnen, H. Margaretha Maria Alacoque te Egmond aan den Hoef, O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Egmond aan Zee, en Sint Willibrordus te Heiloo.
3. Zij is een rechtspersoon naar kerkelijk en Nederlands recht.
4. De parochie heeft een bestuur dat bestaat uit 6 parochianen en de pastoor van de parochie.
5. Het bestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor
een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk
recht en hetgeen de bisschop daarover bepaalt.
6. Meer concreet heeft het bestuur tot taak:
a. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochieel
vermogen;
b. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochianen, alsook van
andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie;
c. het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie;
d. het verlenen van financiêle medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te
behoren tot het terrein van de parochiêle zielzorg;
e. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het dekenaat, van het
bisdom en van de gehele Kerk rusten;
f. het toelaten van financiêle activiteiten ten behoeve van de onder d en e genoemde taken;
g. het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten
name van de parochie.
7. Een locatieraad is een raad die op grond van een besluit van het bestuur is ingesteld voor een
concrete geloofsgemeenschap en die op basis van het Reglement locatieraden of krachtens
bijzondere volmacht
voor die gemeenschap taken van het parochiebestuur uitoefent.
B. Uitgangspunten bestuur

1. Het bestuur onderkent dat de hiervoor gemelde fusie heeft plaatsgevonden omdat zowel de
bisschop als de toenmalige besturen van de gefuseerde parochies van mening waren dat de fusie,
door bundeling van krachten, van meerwaarde was voor zowel de pastorale zorg, de bestuurskracht,
als het beheer van de materiêle zaken in het totale werkgebied van de thans gevormde parochie.
2. Het bestuur is er zich ook van bewust dat het zijn taak niet alleen kan uitvoeren. Het heeft de hulp
nodig van zowel andere vrijwilligers als van beroepskrachten.
3. Bij deze andere vrijwilligers is veel kennis aanwezig van de situatie in hun naaste woonomgeving.
Bij hen is ook de bereidheid aanwezig zich in te zetten voor activiteiten in die woonomgeving.
4. De toenmalige besturen van de, inmiddels opgeheven, parochies hebben in de intentieverklaring,
die tot de fusie heeft geleid, over de fusie gesteld:
Dat is een (kerk-) juridische handeling waarbij er wel het een en ander kan veranderen voor de
diverse gemeenschappen en op termijn voor hun kerkgebouwen, maar niet de eigen identiteit van
de diverse gemeenschappen aantast.
5. Het bestuur wil, in de geest van dit uitgangspunt, voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen een
regeling treffen als hierna omschreven. Het uitgangspunt hierbij is dat plaatselijk wordt gedaan wat
plaatselijk gedaan kan worden.
6. Het bestuur maakt daarbij gebruik van de bevoegdheid die hem is gegeven in artikel 37 van het
'Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie' zoals dat door de bisschoppen in Nederland
is vastgesteld, hierna: AR.
ll. Bestuursbesluit

1. Het bestuur onderkent in het gebied van de parochie vijf geloofsgemeenschappen, één voor elk van
de opgeheven parochies. Deze geloofsgemeenschappen met de daarbij aanwezige gebouwen
worden aangeduid als: geloofsgemeenschap ... of locatie " .(met als toevoeging de plaats van
vestiging).
2. Het bestuur stelt voor elk van deze locaties een locatieraad in.
3. Voor de locatieraden geldt het volgende huishoudelijk reglement:

1. Samenstelling en werkwijze locatieraad

1.1 De locatieraad bestaat uit ten minste 3 personen.
1.2 Leden van de locatieraad komen bij voorkeur uit de eigen geloofsgemeenschap. Zij worden
benoemd door het bestuur. Zij vervullen hun functie gedurende maximaal tweemaal vier jaar.
1.3 De locatieraad bepaalt zelf wie als voorzitter, secretaris en budgetbeheerder optreden en verdeelt
intern de eigen taken.
2. Taken

2.1 De locatieraad organiseert binnen het kader van dit reglement en in goede afstemming met het
bestuur alles ter zake de praktische gang van zaken van de locatie, te weten: de uitvoering van het
pastoraal beleidsplan; het vrijwilligerswerk en eventuele commissies en werkgroepen in de eigen
geloofsgemeenschap; de dagelijkse zorg voor en rondom het (kerk)gebouw, waaronder te verstaan
het openen en sluiten daarvan alsmede van andere ruimten, het bijhouden van de agenda, het
ontvangen van groepen, het schenken van koffie en dergelijke, het schoonmaken en versieren,
alsmede kleine eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.
2.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van de (kerk)gebouwen, de financiële
administratie van de parochie, het (doen) opstellen van beleidsplannen, het werkgeverschap en het
secretariaat van de parochie.
2.3 De afstemming van werkzaamheden tussen de locatieraad en het bestuur geschiedt op een
zodanige wijze dat het parochiebestuur de normale taken conform het AR uitoefent en de plaatselijke
geloofsgemeenschap daadwerkelijk de eigen dagelijkse gang van zaken kan regelen en organiseren.
3. Begroting
3.1 Jaarlijks legt de locatieraad in de maand september een begroting voor haar eigen
werkzaamheden voor aan het bestuur van de parochie. De locatieraad maakt daarbij gebruik van een
door het bestuur vastgesteld model.
3.2 De in artikel 3.1 genoemde begroting behoeft de goedkeuring van het bestuur van de parochie. De
goedgekeurde begroting wordt opgenomen in de begroting van de parochie en strekt als grondslag
voor de werkzaamheden voor het komende jaar.
3.3 Op basis van de goedgekeurde begroting wordt een budget voor de locatieraad vastgesteld.
3.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3 is de locatieraad bevoegd de uitgaven te doen, die zijn
geraamd in de voor zijn locatie vastgestelde begroting voor zover die uitgaven per begrotingspost een
jaarlijks door het bestuur bij de vaststelling van de begroting te bepalen bedrag niet te boven gaan.
3.5 De locatieraad kan geen uitgaven doen die niet op de begroting staan. In voorkomende gevallen
vindt overleg tussen de locatieraad en het bestuur plaats.
4. Beheer en vertegenwoordiging
4.1 De locatieraad beheert het budget dat op grond van artikel 3 is vastgesteld en houdt een
administratie ter zake bij.
4.2 Het bestuur wordt overeenkomstig artikel 51 van het AR vertegenwoordigd door de (vice)voorzitter
en de secretaris, en wel tezamen.
4.3 De locatieraad kan geen rechtshandelingen verrichten of de parochie rechtsgeldig
vertegenwoordigen, tenzij daartoe een specifieke schriftelijke volmacht is verkregen van het bestuur.
5. Rekening en verantwoording
5.1 Jaarlijks in de maand februari legt de locatieraad rekening en verantwoording af aan het bestuur
en evalueert de werkzaamheden. De tweede volzin van artikel 3.1 is van overeenkomstige toepassing
5.2 Bij de evaluatie wordt in elk geval betrokken: het functioneren van de locatieraad (intern en in
relatit:..tot het parochiebestuur) in het afgelopen jaar en wensen ten aanzien van het functioneren in
de toekomst.
5.3 De in artikel 5.1 genoemde rekening en verantwoording wordt na goedkeuring door de
penningmeester van de parochie opgenomen in de jaarrekening van de parochie, die vóór 1 mei aan
de bisschop dient te worden gezonden.
6. Geschillenregeling
6.1 De leden van het bestuur en de leden van de locatieraad dienen in respect voor ieders
verantwoordelijkheid met elkaar samen te werken in de behartiging van het algemeen beleid en
bestuur van de parochie.
6.2 Indien deze samenwerking naar de mening van het bestuur of de locatieraad verstoord is, dient
door één van hen of door hen gezamenlijk in der minne een oplossing te worden nagestreefd.
6.3 Indien dit niet tot een oplossing leidt, neemt het bestuur een besluit, waarin het gemotiveerd uitlegt

waarom het tot zijn standpunt is gekomen.
6.4 Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen die daarvoor naar zijn mening in aanmerking
komen, alvorens een besluit te nemen, een bindend advies te vragen aan een door hem in te stellen
externe commissie.
6.5 Een commissie als bedoeld in artikel 6.4 bestaat uit drie leden. Elk van de beide, bij het geschil
betrokken, partijen benoemt één lid en wel binnen drie weken nadat het besluit tot instelling is
genomen.
6.6. Indien één partij nalaat tijdig een lid te benoemen, vervalt het besluit tot instelling van de commissie.
6. 7 De op grond van het voorgaande benoemde leden benoemen samen een derde lid. Leden van het
bestuur en leden van de betrokken locatieraad kunnen geen lid zijn van de commissie.
6.8 De leden van de commissie verdelen de taken onderling.
7. Slotbepaling
7.1 Dit huishoudelijk reglement wordt geacht geen bepalingen te kennen die in strijd zijn met het AR. In
geval van twijfel geldt het AR.
7.2 Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd. Alvorens tot wijziging te besluiten wint het bestuur
het advies in van de locatieraden.
7.3 Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement locatieraden. Het treedt in werking onmiddellijk
nadat het is vastgesteld en werkt terug tot 1 januari 2015.
Aldus besloten in de vergadering van het bestuur van de parochie Bron van levend water, gehouden op ..
januari 2015 te .. " ..... . .
De vice-voorzitter, de secretaris,
Bijlage 8
Regelement locatieraden, toelichting bijlage 8 (par.1.4.3)
In het voorliggende ontwerp wordt de plaats en worden de bevoegdheden van de locatieraad
geregeld. Het ontwerp is ontleend aan een model van het aartsbisdom Utrecht uit 2008, ook te vinden
in het boek 'Parochie in beweging', Abdij van Berne, Heeswijk, 2010, blz. 127 e.v.
Het ontwerp heeft de tekst van het model niet in alle opzichten gevolgd. Zo bevat het model een
aantal begrippen die voor de inhoud van dit ontwerp niet van belang zijn. De begrippen zijn dan ook
niet allemaal overgenomen. De locatie van het model (het gedeelte onder 'bestuursbesluit') volgt de
tekst van het model in grote lijnen.
Hieronder worden, voor zoveel nodig, de afzonderlijke onderdelen van het ontwerp besproken.
1. Inleidende beschouwingen
A. Kader en begrippen
Hoewel strikt genomen dit onderdeel gemist kan worden, is het toch opgenomen, mede om voor een
ieder in één oogopslag zichtbaar te maken wat de positie is van het parochiebestuur en welke
bevoegdheden daar liggen.
Sommige onderdelen zijn ontleend aan de begrippen uit het model.
De omschrijving van het begrip 'locatieraad' is een eigen omschrijving. Zij loopt in de pas met hetgeen
ook in de toelichting op het Reglement locatieraden over deze raad wordt gesteld. De omschrijving
brengt tot uitdrukking dat het gaat om een vooruitgeschoven post van het parochiebestuur met
vergaande bevoegdheden.
B. Uitgangspunten bestuur
In dit onderdeel wordt kort weergegeven welke gedachten hebben meegespeeld bij het proces dat tot
de fusie van de parochies heeft geleid. Benadrukt wordt dat plaatselijk wordt gedaan wat plaatselijk
gedaan kan worden
(8.5).
Het artikel 37, genoemd onder 8.6, luidt als volgt:
Het kerkbestuur is bevoegd voor de gewone werkwijze en de nodig geoordeelde regelen en
voorschriften een huishoudelijk reglement vast te stellen, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd
met dit Algemeen Reglement.
ll. Bestuursbesluit
De onderdelen 1 en 2 behoeven geen toelichting. Elk van de opgeheven parochies wordt aangemerkt
als een afzonderlijke plaatselijke geloofsgemeenschap. Onderdeel 3 bevat het eigenlijke
huishoudelijke reglement.

Artikel 1 spreekt voor zich. Afwijkend van het model is de vermelding dat de leden bij voorkeur uit de
eigen geloofsgemeenschap moeten komen. Evenals bij het bestuur van een parochie kan het, in
bijzondere gevallen, nuttig zijn als de mogelijkheid aanwezig is om ook buiten de kring van de
betrokken geloofsgemeenschap leden aan te wijzen. Het moge duidelijk zijn dat van deze
mogelijkheid slechts bij wijze van uitzondering gebruik gemaakt mag worden.
De vermelding dat het moet gaan om leden van de geloofsgemeenschap is niet zonder betekenis.
Hiermee wordt bedoeld dat (bij voorkeur) parochianen moeten worden benoemd. Dat sluit uit dat de
pastores tot lid van een locatieraad kunnen worden benoemd. Immers, hoewel zij lid zijn van de
parochie, zijn zij geen parochianen in de gebruikelijke zin van het woord. Dit laat onverlet dat zij de
vergaderingen van de hun toevertrouwde locatieraad/raden als adviseur moeten kunnen bijwonen.
In lid 1 wordt wel een minimum aantal leden genoemd maar geen maximum. Afhankelijk van de
plaatselijke situatie en problematiek heeft de ene locatieraad wellicht behoefte aan meer leden dan de
andere. Het bestuur kan hierop inspelen.
In lid 3 wordt aangegeven dat de leden van de locatieraad zelf hun taken verdelen. Omdat de
locatieraad weliswaar zelf zijn begroting opstelt maar omdat het bestuur het laatste woord heeft over
die begroting, wordt degene die zich binnen de raad met de gelden bezighoudt geen penningmeester
maar 'budgethouder' genoemd.
Artikel 2 is een belangrijk artikel omdat het de taken van de locatieraad benoemt. De tekst wijkt af van
die van het model. Allereerst komt in onderdeel 2.1 het gedeelte, opgenomen onder het eerste
gedachtestreepje, niet voor. Wij vinden dat een gemis, reden waarom het in dit ontwerp wel is
opgenomen. De uitvoering van het pastoraal beleidsplan immers is een zaak voor de gehele parochie
dus ook voor de delen daarvan. De locatieraad is dan ook de instantie bij uitstek om toe te zien op de
uitvoering in de haar toevertrouwde locatie.
De volgorde van de gedachtestreepjes 2 en 3 omgewisseld. Dit om het belang van de taken te
benadrukken. Hoewel het takenpakket in een paar gedachtestreepjes wordt uitgedrukt, wordt hier
uitwerking gegeven aan het uitgangspunt: datgene wat plaatselijk gedaan kan worden wordt
plaatselijk gedaan. Immers de locatieraad voert voor zijn geloofsgemeenschap de taken van het
parochiebestuur uit namens het bestuur. Dat betekent dat nagenoeg het hele takenpakket van een
parochiebestuur ook op het bordje van de locatieraad komt te liggen. De raad zal zich moeten
bezighouden met beheerstaken in allerlei vormen waaronder het organiseren van de actie
Kerkbalans, met catechese, liturgie, diaconie en gemeenschapsopbouw. Dit alles al dan niet met
behulp van door hem in te stellen commissies of werkgroepen.
Onderdeel 2.2 benadrukt weliswaar dat het vaststellen van beleidsplannen en het nemen van
ingrijpende financiële beslissingen is voorbehouden aan het bestuur, maar het bestuur zal deze
beslissingen in de praktijk veelal pas nemen nadat het de locatieraden heeft geraadpleegd.
Artikel 3 volgt de tekst van het model met dien verstande dat de tweede volzin van artikel 3.1 . is
toegevoegd. Indien alle begrotingen worden opgesteld overeenkomstig hetzelfde model, is het
gemakkelijker om een de gehele parochie omvattende begroting te maken.
Nieuw is onderdeel 3.4. Hoewel impliciet uit onderdeel 3.5 kan worden opgemaakt dat de locatieraad
bevoegd is uitgaven te doen binnen het kader van de begroting, is het onderdeel opgenomen om
geen misverstanden over de bevoegdheid te latenbestaan. De redactie van onderdeel 4.3 zou daar
aanleiding voor kunnen geven. Dat er jaarlijks een grens wordt gesteld aan de hoogte van de uitgaven
per begrotingspost is niet ongebruikelijk.
Het artikel behoeft verder geen toelichting.
Het in artikel 4 genoemde artikel 51 luidt als volgt
1. De parochie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd, voor zover dit betrekking heeft op
vermogensrechtelijke handelingen de parochie betreffende: ofwel door de pastoor-voorzitter (of diens
kerkrechtelijk aangewezen plaatsvervanger) en de secretaris en wel te samen; ofwel door de
vicevoorzitter, zijnde gemachtigd conform art. 26 lid 2, en de secretaris, en wel tezamen;
2. Zij tekenen de officiële stukken van het kerkbestuur.
De tweede volzin van artikel 26, lid 2, waarnaar het aangehaalde artikel verwijst, luidt als volgt:
De vice-voorzitter kan op verzoek van de pastoor of diens kerkrechtelijk aangewezen plaatsvervanger,
indien deze dat nodig of gewenst vindt, de voorzitter vervangen en als zodanig kan hij de parochie
vertegenwoordigen voor zover dat betrekking heeft op vermogensrechtelijke handelingen de parochie
betreffende, met inachtneming van artikel 51.
Artikel 5 spreekt voor zich.

Artikel 6 bevat een conflictenregeling.
Het bestuur neemt de voor de parochie noodzakelijke of gewenste beslissingen. De locatieraad vult.
krachtens volmacht of mandaat, plaatselijk een deel van de werkzaamheden van het bestuur in. Zij
doet dit namens het bestuur.
Het kan voorkomen dat de meningen van het bestuur en van de locatieraad uiteenlopen. Leidend is
dan dat de mening van het bestuur doorslaggevend is. Immers het is de taak van het bestuur om
beslissingen te nemen en knopen door te hakken. De locatieraad kan echter aan het bestuur vragen
om zijn mening te herzien, althans te heroverwegen (art. 6 leden 2 en 3). Het bestuur heroverweegt in
dat geval het besluit en het legt in het nadere besluit uit op welke gronden het tot dat nadere besluit is
gekomen. Dit kan hetzelfde besluit zijn. Het kan ook een ander besluit zijn.
Het verschil van mening kan van dusdanige aard zijn dat het bestuur het raadzaam vindt het advies
van anderen in te winnen. In dat geval kan het een externe commissie instellen (lid 4). Het ontwerp
spreekt van een bindend advies. Dit houdt in dat het bestuur het oordeel van de commissie zal
moeten volgen bij het nemen van het nadere besluit. Deze regeling wijkt af van het model. Daarin
wordt uitgegaan van een beroep voor beide partijen bij de bisschop. Gekozen is voor de voorliggende
regeling om te benadrukken dat het bestuur als bestuur een eigen verantwoordelijkheid heeft.
Overigens zal de bisschop in een aantal gevallen toch bij de kwestie betrokken raken omdat hij
sommige besluiten op grond van het Algemeen Reglement moet goedkeuren.
De eigen verantwoordelijkheid van het bestuur wordt onderstreept door lid 4, waarin wordt bepaald dat
het het bestuur is dat het bindend advies kan vragen. De andere partij kan dat dus niet.
De leden 5, 7 en 8 spreken voor zich. lid 6 is opgenomen om te voorkomen dat een verschil van
mening slepend blijft omdat één van partijen nalaat een commissielid aan te wijzen. Een redelijke
uitleg van dit onderdeel brengt met zich mee dat onder aanwijzen wordt verstaan niet alleen aanwijzen
maar ook dat het beoogde effect, n.l. dat de aangewezen persoon zitting neemt in de commissie
verzekerd is.
Artikel 7 behoeft geen toelichting.

