Pakket 15 Opdracht aan werkgroep Geografische grenzen en nieuw ingekomenen

Uitgangspunt voor deze opdracht is het (intussen aanvaarde) model 4:
Wijkgemeente West
Begrenzing: - ten zuiden van de spoorlijn en ten westen van de Zuid-Hollandweg
Leden: - alle huidige leden van deze wijkgemeente - nieuw ingekomen leden in deze wijk
afkomstig uit een Hervormde gemeente
Wijkgemeente Centrum/Oost
Begrenzing: - ten zuiden van de spoorlijn en ten oosten van de Zuid-Hollandweg
Leden: - alle huidige leden van deze wijkgemeente - nieuw ingekomen leden in deze wijk
afkomstig uit een Hervormde gemeente
Wijkgemeente Kerk aan de Linge
Begrenzing: - ten noorden van de spoorlijn
Leden: - alle huidige leden van deze wijkgemeente - nieuw ingekomen leden in deze wijk
afkomstig uit een Hervormde gemeente - nieuw ingekomen leden uit een Gereformeerde
Kerk of uit een Protestantse Gemeente
Het grondgebied van de nieuwe PKN gemeente Leerdam beslaat het grondgebied van de
Hervormde Gemeente Leerdam. De huidige leden van de Gereformeerde Kerk van buiten dit
grondgebied worden automatisch lid van wijkgemeente Kerk aan de Linge. Nieuw ingekomen
leden vanuit een Gereformeerde Kerk in één van deze buitengebieden worden toegewezen
aan een door de classis aangewezen gemeente. (Nb: dat zou Kerk aan de Linge kunnen zijn,
maar dat vergt overleg met zowel de classis Gorinchem, de classis Bommel als met de
omliggende gemeenten.
Vanzelfsprekend bestaat altijd de mogelijkheid tot overschrijving naar een andere
wijkgemeente.
Aan het besluit van de AK is gekoppeld dat hij aan de stuurgroep het volgende meegeeft:
1.
Detaillering begrenzing: heroverweging van de bestaande uitzonderingen m.b.t. de
verdeling tussen Centrum-Oost en West voor de Stationsweg en Hof van Chlimintzas. In de
detailuitwerking zal daarvoor een voorstel moeten komen.
2.
Reglement: hierin zal een regeling moeten worden opgenomen die regelt dat nieuwingekomenen vanuit een PKN-gemeente, behorend tot de modaliteit van de Gereformeerde
Bond, rechtstreeks in Centrum-Oost of West ingeschreven kunnen worden (ook al komen zij
in wijk Noord te wonen).
3.
Reglement: hierin zal ook voorzien moeten worden in een regeling die regelt naar
welke wijk (West of Centrum-Oost) zal worden overgeschreven, indien leden die in Noord (of
buitengebied) wonen overschrijving wensen naar een ‘Gereformeerde Bondsgemeente’.

Opdracht
A) - Werk de hoofdlijnen verder uit in een concreet voorstel, rekening houdend met de
aandachtspunten van de AK en het idee vanuit de stuurgroep
(Nadat pakket 9 is vastgesteld is in de stuurgroep het idee geboren nieuw ingekomen eerst in
Centraal in te schrijven, vervolgens te bezoeken en daarna in te delen in de wijk van hun voorkeur. Bij
geen voorkeur wordt de geografische indeling toegepast.)
B) - Adviseer over het grondgebied van de toekomstige fusiegemeente. Aandachtsgebieden zijn die
kernen die tot slechts één van beide fusiegemeenten behoren en kernen die qua ligging beter tot de
fusiegemeente zouden kunnen behoren.
C) - Geef aan met welke gemeenten en classes overleg moet plaatsvinden over het grondgebied en
de kernen zoals bedoeld bij het vorige punt.
Uitwerking opdracht
Ad A)
Bij de eerder gemaakte keuze voor model 4 ontstaat er als het ware een T over het grondgebied van
Leerdam. De liggende balk wordt gevormd door de spoorlijn; de staande balk door de ZuidHollandweg. Het voordeel hiervan is dat er een overzichtelijke en eenvoudige verdeling ontstaat van
de verschillende wijken. Nadelen kunnen liggen in het feit dat er afgeweken wordt van bestaande
afspraken én dat er bij de ene wijk meer ruimte is voor potentiële uitbreiding dan bij de andere.
Met het oog op de nadelen wijst de werkgroep op een aantal zaken die deze nadelen (grotendeels)
wegnemen:
1) Het is goed te beseffen dat bij een fusie de huidige toestand van het ledenbestand niet wijzigt. Dat
betekent dat alle gemeenteleden na een fusiedatum lid blijven van de wijk waarvan zij vóór de fusie
ook al lid waren (daarbij geldt dat leden van de huidige wijk Noord en leden van de Bethelkerk allen
in de toekomstige wijk Kerk aan de Linge worden ingeschreven). Door de Dienstenorganisatie PKN is
toegezegd dat deze overgang in LRP door de Dienstenorganisatie wordt verwerkt.
2) De automatische koppeling van burgerlijke en kerkadministratie gaat verdwijnen. De Rijksdienst
voor Identiteitsgegevens informeerde ons als volgt:
Op 1 maart jl. is de motie van D66, VVD en PvdA tot beëindiging van de verstrekking van
persoonsgegevens uit de BRP aan de SILA aangenomen. De motie houdt in een algehele
stopzetting van de verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP aan de SILA per 1 maart
2018. Dit is wat er nu hierover bekend is.
Wanneer deze gegevensverstrekking daadwerkelijk stopt heeft dat tot gevolg dat de kerk afhankelijk
wordt van inschrijvingen door nieuwe/overkomende leden. De verwachting is dat alleen actieve
kerkleden een verhuizing zullen melden en dat deze leden bewust van een bepaalde wijk (identiteit)
lid zullen willen worden. Dit heeft vergaande gevolgen; het zal een aanzienlijke beperking van het
aantal nieuwe leden met zich brengen; maar ook wordt alles wat hierna geschreven wordt over
automatische inschrijving in wijken overbodig op het moment dat de gegevensverstrekking stopt.
Dan zullen immers alleen nog leden die zich bewust in- of overschrijven aan het ledenbestand
worden toegevoegd.
3) De werkgroep adviseert een onderliggende regeling te (blijven) hanteren volgens welke
gemeenteleden die dat willen, overgeschreven worden naar een andere wijk. Voor gemeenteleden
die zich op het grondgebied van West of CO vestigen/wonen en naar KadL overgeschreven willen
worden is er maar één mogelijkheid: overschrijven naar wijk KadL.

Voor gemeenteleden die zich op het grondgebied van KadL vestigen/wonen en aansluiting zoeken bij
een wijk met Gereformeerde Bondssignatuur, stelt de werkgroep een verdeling voor die
richtinggevend is naar welke wijk vervolgens overgeschreven kan worden (bewust schrijven we
richtinggevend: uiteindelijk mag een lid zich laten overschrijven naar iedere gewenste wijk). Zie
hieronder voor de uitwerking hiervan.
Vanuit de AK zijn enkele aandachtspunten meegegeven om bij de uitwerking te betrekken. In het
navolgende wordt op deze punten eveneens ingegaan.
Door de keuze (van model 4) voor een T – verdeling, vallen de Stationsweg en Hof van Chlimintzas
weer (geheel) in het grondgebied van CO. De werkgroep stelt voor dit niet te wijzigen. Zoals eerder
gezegd: voor de toekomst heeft de verdeling van model 4 een groot voordeel: eenvoud en
overzichtelijkheid. De bezwaren voor wijk West zullen grotendeels worden ondervangen door het
feit dat alle huidige leden vanuit dit deel van Leerdam na een fusie tot wijk West blijven behoren.
Alleen de leden die zich na een fusie hier zullen vestigen zullen (weer) tot CO gaan behoren. Naar de
mening van de werkgroep weegt dit wel op tegen het uitbreidingspotentieel van wijk West
(Broekgraaf), waar CO ligt ingesloten tussen Zuid-Hollandweg, spoorlijn en Linge en daarmee
eigenlijk geen uitbreidingspotentieel heeft.
(De fusiepartners hebben dit advies niet overgenomen; de huidige verdeling tussen CO en W voor het
centrum blijft zoals die nu is)
De werkgroep heeft navraag gedaan bij de Dienstenorganisatie over de mogelijkheden die bestaan
voor verschillende modellen om nieuwe gemeenteleden (direct) tot een bepaalde wijk te laten
behoren. Uit het gegeven antwoord leidt de werkgroep af dat het inschrijven in een (speciaal daartoe
in te richten) Centrale Wijk niet veel toegevoegde waarde heeft. Bij het gekozen model zal het
immers zo zijn dat alle nieuw-ingekomenen, uit wat voor denominatie ze ook afkomstig zijn,
automatisch zullen worden ingeschreven in de wijk waarbinnen zij zich vestigen. Dit heeft te maken
met het feit dat er per wijk maar één denominatie, deel uitmakend van de plaatselijke PKN, aanwezig
is.
Een regeling die regelt dat nieuw-ingekomenen vanuit een PKN-gemeente, behorend tot de
modaliteit van de Gereformeerde Bond, rechtstreeks in Centrum-Oost of West ingeschreven kunnen
worden (ook al komen zij in wijk Noord te wonen) is dus niet mogelijk.
Geadviseerd wordt in de regeling op te nemen dat alle nieuw ingekomen gemeenteleden bezocht
worden en (door middel van bijvoorbeeld een folder) worden voorgelicht over de verschillende
wijkgemeenten. Daarbij moet dan de keuze geboden worden om óf ingeschreven te blijven in de wijk
waarin ze woonachtig zijn óf te kiezen voor één van de andere wijken, om vervolgens een
overschrijving zo snel mogelijk te regelen.
Zoals eerder beschreven zal de wens om ingeschreven te worden bij KadL geen verdere moeite
opleveren. Voor de situatie dat een nieuw lid naar een GB-wijk wil worden overgeschreven stelt de
werkgroep de volgende regeling voor:
Nieuwe gemeenteleden wonend in een plaats of het buitengebied ten westen of ten zuiden van
Leerdam: in beginsel overschrijving naar wijk West;
Nieuwe gemeenteleden wonend in een plaats of het buitengebied ten oosten of ten noorden van
Leerdam: in beginsel overschrijving naar wijk CO;
Nieuwe gemeenteleden wonend ten noorden van de spoorlijn, maar ten westen van de straten
Roeststraat, Eksterstraat, Drossaardslaan, Van Leyenburgstraat: in beginsel overschrijving naar wijk
West;
Nieuwe gemeenteleden wonend ten noorden van de spoorlijn, maar in de hiervoor genoemde
straten of ten oosten daarvan: in beginsel overschrijving naar wijk CO.

Uiteraard is het voorgaande een erg grove en overigens arbitraire schets. Voorgesteld wordt de
wijken West en CO (desgewenst) in onderling overleg de precieze grenzen te laten bepalen.
Ad B) en C)
Het grondgebied van de fusiegemeente beslaat het grondgebied van de Hervormde Gemeente
Leerdam. Omdat sommige omliggende plaatsen geen Hervormde Gemeente en geen Gereformeerde
Kerk kennen (Leerbroek), of weliswaar een Hervormde Gemeente maar geen Gereformeerde Kerk
(Kedichem, Oosterwijk, Heukelum en Acquoy), is de afgelopen jaren een praktijk ontstaan voor de
inschrijving van Gereformeerden die zich in deze kernen vestigen.
Nieuw ingekomen Gereformeerden in Leerbroek, Kedichem, Nieuwland en Oosterwijk worden bij
Gereformeerd Leerdam ingeschreven, nieuw ingekomen Gereformeerden in Heukelum bij
Gereformeerd Asperen en nieuw ingekomen Gereformeerden in Acquoy bij Gereformeerd
Geldermalsen. Nieuw ingekomen Gereformeerden in Gellicum worden vreemd genoeg ook bij
Gereformeerd Leerdam ingeschreven, terwijl Asperen meer voor de hand zou liggen.
Voor Heukelum en Acquoy kan de huidige werkwijze worden voortgezet en is geen overleg met een
andere classis nodig. Voor Gellicum zou inschrijving bij Asperen logischer zijn.
Aangezien Leerbroek geen Hervormde Gemeente en ook geen Gereformeerde Kerk kent, zou bezien
kunnen worden of ook het grondgebied van Leerbroek bij het grondgebied van de fusiegemeente
zou kunnen behoren.
Geadviseerd wordt om in gesprek te gaan met de classis Gorinchem en de Hervormde Gemeente
Nieuwland over de inschrijving van nieuw ingekomen leden in Leerbroek, Kedichem en Nieuwland.
En met Gereformeerd Asperen over nieuwe leden in Gellicum.
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