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L,9727 EAGroníngen.
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1.

Begrippen

L.t

Het Algemeen Reglement (verder: AR) is het "Algemeen Reglementvoor het bestuur van een
parochie" zoals dat door de bisschoppenin Nederlandis vastgestelden dat het bestuur van de
parochieregelt.

1.2

Voor de begrippen parochie, pastoor en parochiebestuuren hun taken en bevoegdhedenwordt
verwezennaar het AR.

1.3

Het pastoraalteam wordt gevormddoor de in de parochiewerkzamepastoor,priester(s)en pastorale
werker(s).De pastoor is voorzitter van het pastoraalteam.

1.3

Een locatie is een plaatselijkegeloofsgemeenschap
en indien van toepassingeen plaats zoals een
(kerk)gebouwwaarin bepaaldeen omschrevenactiviteitenvan de parochieplaatsvinden.

L.4

De locatieraadis de groep parochianendie én de praktischegangvan zakenop de locatiecoórdineert
én vanuit een pastoraleinsteek,oog en oor is van de plaatselijkegeloofsgemeenschap
en aandacht
heeft voor het welzijn van de parochianen:individueelen in groepen. Het is mogelijk de twee
genoemdetaken te splitsenen de eerstetoe te vertrouwenaan een locatieraad,de tweede aan een
pastoraatsgroep,waarbij samenwerkingtussen beide groepen verondersteldwordt.

1.5

Eenwerkgroep is een werkgroepvan de parochie,zoalsdezeop grond van artikel49 van het AR door
het bestuur van de parochie is ingericht. Een locatieraadof een pastoraatsgroepkan ook een
werkgroepinrichten.

2.

Kader

2.I

De parochie is een kerkelijkrechtspersoondie bestaat uit een aantal geloofsgemeenschappen
die
geconcentreerd
zijn rond locaties.

2.2

Overalwaar sprakeis van een locatiewordt een locatieraadingericht.De taken en bevoegdhedenvan
een locatieraad(en indienvan toepassingeen pastoraatsgroep)
zijn op grondvan artikel37 van het AR
door het bestuurvastgelegdin dit huishoudelijkreglement.

3.

ïaken parochiebestuur

3.1

De volgendetaken vallen onder de verantwoordelijkheid
van het parochiebestuuren niet onder die
van een locatieraadof een pastoraatsgroep.

3.2

Het parochiebestuurheeft op grond van artikel 24 lid 2 van het AR als taak om de pastoor, de
priester(s),
de diaken(s)en de pastoralewerker(s)te adviserenover pastoraalbeleid.De pastoorheeft
de plicht ervoor te zorgen, dat het parochíebestuurdeze taak naar behoren kan uitoefenen. De
pastoor zorgt tijdig voor overleggingvan stukken en verstrekkingvan informatie.

3.3

Het parochiebestuur
bestuurtde parochieen heeft met nametot taak:
a.
het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochieel
vermogen;
het verwervenen ontvangenvan geldelijkebijdragenvan de parochianen,alsookvan andere
b.
bijdragenen inkomstenten behoevevan de parochie;
c.
het vaststellenen doen van uitgaventen behoevevan de parochie;
d.
het verlenenvan financiëlemedewerkingaantaken,welke geachtkunnenworden te behoren
tot het terrein van de parochiëlezielzorg;
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het nakomenvan verplichtingen,
welke op de parochieals deel van het regiovicariaat,
van het
bisdomen van de geheleKerkrusten;
het toelatenvan financiëleactiviteitent.b.v.van onder d en e vermeldetaken;
het verrichtenvan andere rechtshandelingen
en het aangaanvan overeenkomstenten name
van de parochie.
het (laten) uitvoeren van (groot) onderhoud aan de gebouwen en begraafplaatsen in
samenspraakmet de locatieraaden voor zover niet vastgelegdin de locatiebegroting.De
locatiebegrotingwordt voorafgaandaan de parochiebegrotingopgestelddoor de locatieraad
(zie6) en maakt na goedkeuringintegraaldeel uit van de parochiebegroting.
het werkgeverschapvan de parochie.
het voeren van het secretariaatvan de parochie (incl. archiefbeheer,zie: canon 535,
diocesanerichtlijnenarchiefbeheer2008en protocolvan 2013).
het voerenvan de financiëleadministratievan de parochie.
het opstellenvan beleidsplannen.
het benoemenvan ledenvan de locatieraden(zieook 4.2).
het aanvragenvan machtigingenconform artikel53 en 54 van het AlgemeenReglementvoor
het bestuurvan een RKparochiein Nederland.

3.4

ln het kader van z'rjntaken stelt het bestuur - na overleg met de locatieraad- een beleidsplanen een
begrotingvoor de parochievast. De begrotingdient als grondslagvoor de uitvoeringvan het beleidin
het betrokkend ienstjaar.

4.

Samenstellingen werkwijze locatieraad

4.7

Eenlocatieraadbestaatuit minimaal3 en maximaal10 parochianen.

4.2

Ledenvan een locatieraadkomen uit de eigen geloofsgemeenschap
en zijn nog geen 75 jaar. Zij zijn in
het volle bezit van hun burgerlijkerechten. Zij zijn niet in loondienstdoor het parochiebestuur
aangestelden zij verrichtenook geen leveringenvan goederenen betaaldedienstenten behoevevan
de locatieof parochie.Het parochiebestuur
houdt bij de benoemingrekeningmet het voorkomenvan
ongewenstefamilierelaties.

4.3

De raadsledenworden benoemddoor het parochiebestuur,
in eerste instantievoor een termijn van
vier jaar. Dezetermijn kan aan het eind van het vierdejaar eenmaligmet vier jaar verlengdworden
(dustot maximaalacht jaar). Het parochiebestuur
is gerechtigdom in voorkomendegevallenen waar
nodig onder het stellenvan naderevoorwaardenaf te wijken van de voorwaardengesteldin artikel
4.3 en 4.2.
Op voorstelvan een locatieraadkan het parochiebestuur
besluitenom naastdezelocatieraadook een
pastoraatsgroep
in te stellen.Het parochiebestuur
neemt een dergelijkebesluitpas nadat hij over het
voornementot instellenvan een pastoraatsgroep
adviesheeft ingewonnenvan het pastoraalteam.
Indien het parochiebestuurbesloten heeft tot instelling van zowel een locatieraad als een
pastoraatgroep,verkrijgt de locatieraadde taken als bedoeld in artikel 5.2 en de pastoraatsgroepde
taken als bedoeldin artikel5.3.
De leden van een pastoraatsgroep
worden benoemddoor het parochiebestuur
volgenshet bepaalde
in artikef4.2 en 4.3.
Het pastoraalteam wijst een van de pastoresaan als lid van een pastoraatsgroep.

4.5

Binnen een locatieraadzijn drie functies die door drie verschillendeleden worden behartigd:
voorzitter, secretarisen budgethouder.De eventueleoverige leden worden aangeduidals raadslid
(met een bepaald aandachtsgebied).
De locatieraadbepaalt zelf wie als voorzitter, secretarisen
verder
intern de eigentaken.
budgethouderoptredenen verdeelt

4.4

lndien aanwezigzijn er binnen een pastoraatsgroep
twee functiesdie door twee verschillendeleden
worden behartigd:voorzitteren secretaris.De eventueleoverigeleden worden aangeduidals lid (met
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een bepaald aandachtsgebied).De pastoraatsgroepbepaalt zelf wie als voorzitter en secretaris
optredenen verdeeltverder intern de eigentaken.
Taken locatieraad en eventuele pastoraatgroep

5.1

Een locatieraadheeft globaaltwee onderscheiden
taken, namelijka) betreffendede praktischegang
van zakenop de locatie(zieook artikel5.2) en b) betreffendede ondersteuningvan het pastoraat(zie
ook artikel 5.3).
Het is mogelijk (zie daartoe artikel 4.4) dat voor een locatie beide taken worden verdeeld over twee
groepen.De eerstetaak is dan voor de locatieraad,de tweede taak voor de pastoraatsgroep.
Beide
groepenhebbenin dit gevalgeregeldoverleg en schakelenelkaarin.

5.2

Een locatieraadorganiseertin goede afstemming met het parochiebestuuralles ter zake van de
praktischegang van zaken op de locatie.Het gaat hierbij in hoofdzaakom taken op drie gebieden:
(zie ook de bijlage
financiën,het beheer van gebouwen en materieel en de locatie-administratie
"Takenlocatieraad").
Daarbij organiseerten coórdineert een locatieraadhet vrijwilligerswerkwat betreft de praktischegang
van zakenop de locatie,
Een andere taak van een locatieraadis ervoor zorg te dragen dat voor alle vrijwilligerswerkzaam
binnen de locatieen voor wie dat op grond van hun functievereistis een geldigeVOG is verleenden
dat een kopiedaarvanis verstrektaan het parochiebestuur.

5.3

Een locatieraadc.q. een pastoraatsgroepis aanspreekpuntvoor de pastoralezaken in de lokale
geloofsgemeenschap.
is oog en oor van de geloofsgemeenschap
en heeft aandachtvoor
Eenlocatieraadc.q. pastoraatsgroep
stemt deze
het welzijn van de leden, individueelen in groepen.De locatieraadc.q. pastoraatsgroep
taak af met de daarvoor aangewezenpastor. Deze pastor draagt zorg voor de ondersteuning en de
spirituelevoedingvan de leden.
Daarb'rjorganiseerten coórdineert een locatieraadc.q. een pastoraatsgroepin nauw overleg met de
aangewezenpastor het vrijwilligerswerkwat betreft de pastoralezakenop de locatie.

5.4.

Dubbelfuncties
'lidmaatschapparochiebestuur lidmaatschaplocatieraad'als die van 'pastoor
Zowel de combinatie
en
en voorzitter locatieraad'worden als ongewenstgezien.In beide dubbelfunctiesis er sprake van
Zowel de pastoor als de andere leden
dubbele loyaliteiten,met het risicovan belangenverstrengeling.
van het nieuwe parochiebestuurdienen als eerste het belang van de gehele nieuwe parochiete
behartigen.Als de pastoor lid is van de locatieraadgaat die locatieraaderg lijken op het vroegere
parochiebestuur.Locatieraadsleden
z'rjnleken die in een locatie de taken behartigendie hierboven
staan aangegeven.
Een parochiebestuurslid
kan wel uitvoerendewerkzaamhedenin één van de locatiesvervullenof lid
z'rjnvan een werkgroep in een locatie.
Bovendienkan de pastoorof een ander lid van het pastoraalteam als toehoorderbij een vergadering
van een locatieraadaanwezigzijn (waarbijde teamleden bij voorkeur rouleren);of andersom:een
locatieraadslid
kan alstoehoorderbij een vergaderingvan het parochiebestuur
aanwezigzijn.

5.5

Overlegtussen bestuur en locatieraden
geschiedtop een
De afstemmingvan werkzaamhedentusseneen locatieraaden het parochiebestuur
parochiebestuur
zijn taken conform het AR uitoefent en dat de lokale
zodanige wijze dat het
gemeenschap
daadwerkelijkde dagelijksegangvan eigenzakenkan regelenen organiseren.
Er is tenminste twee keer per jaar overlegtussen (een delegatievan) het parochiebestuuren (een
delegatievan) een locatieraad.Logischemomentendaarvoorzijn:a) bij het indienenvan de begroting
(omstreeksseptember)en b) de verslaglegging
over het
door een locatieraadbij het parochiebestuur
(omstreeksfebruari).
afgelopenjaar door een locatieraadaan het parochiebestuur
van het parochiebestuur.
Verderheeft een budgethoudergeregeldcontactmet de penningmeester
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Evenzo heeft een secretarisvan een locatieraadgeregeld contact met de secretarisvan het
parochiebestuur.Bovendien stuurt de secretarisvan een locatieraad c.q. pastoraatsgroepde
(concept)verslagenvan vergaderingen van de locatieraad c.q. pastoraatsgroep naar het
parochiebestuur.
Omgekeerdontvangthij de verslagenvan het parochiebestuur.

6.

Begroting

6.1

Jaarlijkslegt een locatieraaduiterlijk in de maand septembervoorafgaandaan het jaar waarop de
begroting betrekking heeft een begroting van zijn eigen werkzaamheden voor aan het
parochiebestu
ur.

6.2

De in artikel 6.1 genoemde begroting behoeft de goedkeuring van het parochiebestuur.De
goedgekeurdebegrotingwordt opgenomenin de begrotingvan de parochieen strekt als grondslag
voor de werkzaamhedenvoor het komende jaar. Het parochiebestuurstuurt de vastgestelde
begrotingvan de parochievoor 1 novembervoorafgaandaan het jaar waar de begrotingbetrekkingop
heeft naar de bisschop.

6.3

Op basisvan de goedgekeurdebegrotingwordt een budgetvoor de locatieraadvastgesteld.

6.4

De locatieraadmag geen uitgavendoen die niet op de begrotingstaan of waarvoor niet separaat
goedkeuringvan het parochiebestuuris verkregen.Over onvoorzienegevallenvindt overleg plaats
tussende locatieraaden het parochiebestuur.

6.5

Het organiseren van de "Actie Kerkbalans" gebeurt onder verantwoordelijkheid van het
parochiebestuur,
maar wordt uitgevoerddoor de locatieraad.

7.

Beheer en vertegenwoordiging

7.1.

De locatieraadbeheerthet budgetdat op grond van artikel6 Ísvastgestelden houdt een administratÍe
ter zakebij.

7.2

De locatieraadkan geen rechtshandelingen
verrichtenof de parochierechtsgeldig
vertegenwoordigen,
parochiebestuur.
tenzij daartoevoorafeen specifiekeschriftelijkevolmachtis verkregenvan het
Rekeningen verantwoording

8.1

Jaarlijks in de maand februari legt een locatieraad rekening en verantwoording af aan het
parochiebestuur
over het afgelopenjaar en evalueerthet zijn eigenwerkzaamheden.

8.2

Bij de evaluatiewordt in elk gevalbetrokken:
o het functionerenvan de locatieraadc.q. de pastoraatgroep{intern en in relatie tot het
parochiebestuur)
in het afgelopenjaar;
.
wensenten aanzíenvan het functíonerenin de toekomst;
o de gangvan zakenbinnende geloofsgemeenschap.

8.3

De in artikel 8.1 genoemde rekening en verantwoording wordt na goedkeuring door de
penningmeestervan parochiebestuur
opgenomenin de jaarrekeningvan de parochie,die vóór 1 mei
jaar
jaar
van het
volgendop het
waar de jaarrekeningbetrekkingop heeft aan de bisschopdient te
worden gezonden.
Manier van omgang en geschillenregeling

9.1

De pastoor,de overigeleden van het bestuur en de leden van een locatieraadc.q. pastoraatgroep
met elkaarsamente werken bij de behartigingvan
dienenín respectvoor iedersverantwoordelijkheid
het algemeenbeleiden bestuurvan de parochie.
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9.2

lndien dezesamenwerkingnaar de meningvan de pastoor,het bestuurof de locatieraadverstoordis,
dient door één van hen of door hen gezamenlijkin der minne een oplossingte worden nagestreefd.

9.3

Indien dit niet tot een oplossingleidt, legt één van hen of legt men gezamenl'rjkhet geschilschriftelijk
aan de regiovicaris
of de bisschopvoor, die een bindendbesluitneemt.

10.

Slotbepaling

10.1

Dit huishoudelijkreglementis goedgekeurdin een vergaderingvan het parochiebestuur.

ro.2

Dit huishoudelijkreglementwordt geachtgeen bepalingente kennendie in strijd zijn met het AR. ln
geval van twijfel geldt het AR.
Dit huishoudelijkreglementkan door het parochiebestuur
worden gewijzigd.

Aldusvastgesteldin de vergaderingvan het parochiebestuur,
l.t
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Bijlage bij Huishoudelijk Reglement voor een locatieraad (uitwerking artikel 5.2)

TAKENTOCATIERAAD
De locatieraadheeft in hoofdzaakdrie taken,te weten op de gebieden:
financiën,beheervan gebouwenen materieel,locatie-administratie.
1. Financiên
De locatieraadheeft t.a.v.de financiëneen dubbeletaak, nl. bij het verwervenvan geldenen het uitgevenvan
gelden.Wat betreft het verwervenvan geldengaat het vooralom: Actie Kerkbalans,
collectegelden,
misstipendia,inkomstenvanuit pastoraledienstenen donaties.
Het parochiebestuurdraagt zorg voor de gemeenschappelijkeuitgaventer bekostigingvan het pastoraalteam,
het parochiesecretariaat
en de gezamenlijke
activiteitenvolgenseen bepaaldpercentageper locatie.
Om de taken efficiëntte kunnenuitvoerenbeschiktelke locatieraadover een budget.
Elkjaar voor de aanvangvan het nieuwekalenderjaarstelt de locatieraadeen begrotingsamenen legt dezein
septemberaan het parochiebestuur
voor ter goedkeuring.De begrotingenper locatieen de begrotingvan het
bestuur omvatten samen de begrotingvan de parochie.
De locatieraad handelt binnen de reíkw'rjdtevan de door het bestuurgoedgekeurdebegroting.Dezebegroting
krijgt hiermedehet karaktervan een taakstellendbudget.Op onderdelenkan in overlegtussenbestuuren
locatieraadeen geringeafwijkingbinneneen neutraalbudgettairbeleidafgesprokenworden. Na afloopvan
het kalenderjaarlegt de locatieraadin februarifinanciëleverantwoordingaf aan het bestuurvoor het door
haargevoerdebeheer.
De verschillendelocatieshebbengeeneigenlopendebankrekening.
Wel blijvenonder verantwoordelijkheid
van het parochiebestuur
de rekeningnummers
voor de Actie Kerkbalans
in stand.
2. Beheer van gebouwen/materieel
De locatieraadheeft de zorg voor het dagel'tjksbeheer van gebouwen,inboedel en materieel.Dit beheer omvat
de volgendetaken:
.
dagelijksbeheeren onderhoudvan de gebouwen;
.
beheeren onderhoudvan roerendegoederenen inventaris(inclusiefkunstvoorwerpen);
.
dagel'rjks
beheeren onderhoudvan omliggendeterreinen;
.
opstellenmeerjarenplanonderhoud;
.
voorstellentotaanpassing/verbeteringvanvoorzieningen;
.
organiserenen (laten) uitvoeren van facilitairediensten.
(zieook Huishoudelijk
Groot onderhoudvalt in beginselonderverantwoordel'rjkheid
van het parochiebestuur
(MOP)
Reglementvoor een locatieraad,artikel3.3).Het Meerjarenonderhoudsplan
is hierbijleidend.
3. Beheer van de locatie-administratie
De locatieraadheeft de dagelijksezorg voor het beheer van de (financiëleen/of secretariële)administratievan
de locatie.

