
Stappenplan / Kalender Fusietraject Hoogmade-Woubrugge (versie 26 juli 2021) 

Onderwerp Wat Wanneer Wie Opmerkingen Status 

Definitief 
intentiebesluit 

Opstellen November 2020 Scriba Na gemeentebijeenkomsten 
november + agenderen voor 
kerkenraadsvergadering 

Afgerond 

 Besluitvorming 
kerkenraad 

November / 
december 2020 

Kerkenraad  Afgerond 

 Brief aan BMCV: 
voornemen tot fusie + 

besluitformulieren 

December 2020 Scriba Besproken in fusieoverleg 9/12; 
verzonden op 14/12. Reactie 

classispredikant 31/12 

Afgerond 

      

Administratieve 
zaken 

Vaststelling grenzen 
nieuwe gemeente + 
straatnamen + postcode 

Januari / februari 
2021 

Scriba + kerkelijk 
bureau 

 Afgerond 

 Beschrijving van 

verbonden predikant en 
betaalde medewerkers / 
werknemers 

Januari / februari 

2021 

Scriba + kerkelijk 

bureau 

 Afgerond 

 Samenvoegen 
ledenadministratie + 
werkwijze 

Maart / april 2021 Scriba + kerkelijk 
bureau 

Handhaven werkwijze 
Dorpskerk; bestand Hoogmade 
is ingevoegd. 

Afgerond 

      

Plaatselijke regeling Keuze naam nieuwe 
gemeente 

Mei – juni 2021 Fusieoverleg + 
kerkenraad 

i.s.m. gemeente: bericht in 
nieuwsbrieven 7/5; termijn voor 
indienen namen: 21 mei; 

samenstellen top 3 voor 4 juni; 
stemmen voor 15 juni. 
Besluitvorming in kerkenraden 
juni. 

Afgerond 
 

 Samenstelling nieuwe 
kerkenraad 

Mei – juni 2021 Fusieoverleg + 
kerkenraad 

In kaart brengen van zittende 
ambtsdragers + rooster van 

aftreden + (eventuele) nieuwe 

verkiezingen 

Afgerond 

 Opstellen nieuwe 
plaatselijke regeling 

Maart- juni 2021 Scriba + kerkenraad Concept akkoord in 
kerkenraden mei; ter inzage 
voor gemeenten; definitieve 
vaststelling kerkenraden juni 

Afgerond 



 Opstellen 
meerjarenbeleidsplan 
2022-2026 

April-juni 2021 Fusieoverleg + 
kerkenraad + gemeente 

Via traject Lydia Roosendaal; 
afspraak is mjb op hoofdlijnen; 
gereed in week week 23/6 (zie 
tijdpad)  

Afgerond 

      

Financiën en 
gebouwen 

In kaart brengen 
financiële situatie 
afzonderlijke 
gemeenten* 

Januari-maart 2021 Werkgroep 
kerkrentmeesters 

*zie voor details format 
werkgroep kerkrentmeesters 

Afgerond 
 

 In kaart brengen situatie 

m.b.t. gebouwen* 

Januari- maart 2021 Werkgroep 

kerkrentmeesters 

*zie voor details format 

werkgroep kerkrentmeesters 

Afgerond 

 Voorstel voor 
harmonisatie financiën 

Maart – april 2021 Werkgroep 
kerkrentmeesters 

Ter bespreking in fusieoverleg + 
kerkenraad 

Afgerond 

 Voorstel voor 

(meerjaren) 
onderhoudsplan 
gebouwen 

Mei - juni 2021 Werkgroep 

kerkrentmeesters 

Rapport monumentenwacht ter 

bespreking in fusieoverleg + 
kerkenraad 

Afgerond 

 Opstellen 
meerjarenbegroting 
2022-2026 

April – juni 2021 Werkgroep 
kerkrentmeesters 

Concept akkoord in 
kerkenraden mei; ter inzage 
voor gemeenten; vaststelling in 

kerkenraden juni 

Afgerond 

 Opstellen 1e begroting 

voor nieuwe gemeente 

September / oktober 

2021 

kerkrentmeesters Ter bespreking in nieuwe 

kerkenraad 

In 

uitvoering 

      

      

Diaconie Overzicht rechten en 
plichten diaconie 

Maart-april 2021 Werkgroep diaconie t.b.v. overleg met notaris; zie 
plaatselijke regeling en mjb 
diaconie 

Afgerond 

 In kaart brengen 
financiële situatie 
afzonderlijke gemeenten 

Januari – april 2021 Werkgroep diaconie  Afgerond 

 In kaart brengen 
overeenkomsten en 

verschillen 
Meerjarenbeleidsplan  

Januari – maart 2021 Werkgroep diaconie  Afgerond 

 In kaart brengen 
(collecte) doelen + 
voorstel voor 
collecterooster 2022 + 

Maart – juni 2021 Werkgroep diaconie  Afgerond 
 



overige te ondersteunen 
doelen 

 Voorstel voor 
harmonisatie financiën 

Maart - april 2021 Werkgroep diaconie Ter bespreking in fusieoverleg + 
kerkenraad 

Afgerond 

 Voorstel voor 
meerjarenbeleidsplan 
2022-2026 

Maart – juni 2021 Werkgroep diaconie iom 
diaconie 

Concept akkoord in  
kerkenraden mei; ter inzage 
voor gemeenten; vaststelling in 
kerkenraden juni 

Afgerond 

 Opstellen 
meerjarenbegroting 

2022-2026 

April – juni 2021 Werkgroep diaconie Concept akkoord in 
kerkenraden mei; ter inzage 

voor gemeenten; vaststelling n 
kerkenraden juni 

Afgerond 

 Opstellen 1e begroting 
voor nieuwe gemeente 

September / oktober 
2021 

Diaconie Ter bespreking in nieuwe 
kerkenraad 

In 
uitvoering 

      

Pastoraat In kaart brengen 
werkwijze + aanpak 

Mei 2021 Pastorale teams  Afgerond 

 Voorstel voor werkwijze 
in nieuwe gemeente + 

wijkindeling 

Mei - juni 2021 Pastorale teams Concept akkoord in 
kerkenraden mei; ter inzage 

voor gemeenten; vaststelling n 
kerkenraden juni 

Afgerond 

      

Besluitvorming Benaderen notaris + 

opvragen offertes 

December / januari 

2021 

Fusieoverleg (Leo en 

Jan) 

Metha van Vliet (kerkfusie.nl) 

en notaris Von Herzberg 

Afgerond 

 Keuze maken voor 
notaris 

Maart 2021 Fusieoverleg Notaris Von Herzberg Afgerond 

 Overleg notaris rond akte 
van samengaan 

April / juni 2021 Fusieoverleg Bespreekpunten met notaris:  
- publicatie in regionaal dagblad 

- brief inspecteur 
belastingdienst 

Afgerond 

 Opstellen principe besluit 
samengaan 

Mei 2021 Scriba, fusieoverleg + 
kerkenraad 

Besloten in kerkenraden mei; 
kan door naar gemeenten 

Afgerond  

 Horen van de gemeente Juni 2021 Kerkenraad Over principe besluit + 

voorgestelde regelingen 

Afgerond 

 Besluit samengaan Juni 2021 Kerkenraad Besloten in kerkenraden juni Afgerond 

 Publiceren besluit 
samengaan in dagblad 

Juli 2021 fusieoverleg t.b.v. notaris; 
tekst vastgesteld + gestuurd 

naar Leidsch Dagblad; 
publicatie binnenkort 

In 
uitvoering 



 Voorleggen nieuwe 
regelingen  + stukken * 
aan BMCV 

Juli 2021 Scriba  In 
uitvoering 

 Advies van CCBB over 
voorgelegde regelingen 

Augustus - 
september 2021 

CCBB   

 BMCV legt 
kanttekeningen voor aan 
de Kerkenraden 

September 2021 BMCV   

 Eventuele wijzigingen 
verwerken in fusiebesluit 
/ nieuwe regelingen + 
indien van toepassing 
gemeente horen 

September-oktober 
2021 

Fusieoverleg + 
kerkenraad 

  

 Ontvangen goedkeuring 
BMCV 

Oktober 2021 BMCV   

 Publicatie in dagblad November 2021 Scriba   

 Tekenen bij notaris / 
passeren van de akte 

December 2021 Betrokkenen beide 
kerkenraden 

  

 

 

*Voldoen aan noodzakelijke stukken RCBB te weten: 

a. De meest recente begrotingen (gezamenlijke over 2022) 

b. De meest recente jaarrekening te weten 2020 

c. Begrotingen 2021  

d. Beleidsplan met meerjaren onderhoudsplan en meerjarenprognose 

e. Eventueel: maatregelen om tot sluitende exploitatie te komen 

f. Besluit van samengaan en concept notariële acte 

g. Overzicht niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

h. Overzicht vermogensbestanddelen diaconaal en rentmeesterlijk 

i. Overzicht predikanten en werknemers  

 



 


