
Samenwerkingsovereenkomst
tussen H. Pater Damiaanparochie en H. Manaparochie Walcheren

Met goedkeuring van de bisschop van Breda sluiten de F1. Pater Damiaanparochie, gevestigd te
Goes en de F1. Mariaparochie Walcheren, gevestigd te Middelburg, de onderstaande
samenwerkingsovereenkomst.

Deze samenwerkingsovereenkomst is erop gericht de pastorale zorg en het parochieleven in
beide parochies zo evenwichtig mogelijk te laten plaatsvinden, zodanig dat binnen het
samenwerkingsgebied alle aspecten daarvan kunnen worden behartigd.

Er is één pastoraal team dat beide parochies bedient. Wat betreft de inzet van mensen en
middelen zullen de parochies waar nodig elkaar ondersteunen en aanvullen. Omwille van het
goed functioneren van het pastoraal team en de beide parochies is een gezamenlijk pastoraal
beleid nodig, naast dat er afstemming is over beleid met betrekking tot nanciën en gebouwen.
Omdat de samenwerking geen vrijblijvend karakter kan hebben, stemmen beide parochiebesturen

ermee in, dat onderstaande bepalingen voor hen bindend zijn.

Artikel 1 Samenwerkingsverband

De H. Pater Damiaanparochie en de H. Mariaparochie Walcheren gaan met elkaar voor
onbepaalde tijd en met goedkeuring van de bisschop van Breda een samenwerkingsverband aan.
Het doel daarvan is om, met handhaving van de juridische zelfstandigheid van beide parochies,

de samenwerking tussen de parochies zo intensief mogelijk te laten zijn, opdat aan geheel het

samenwerkingsverband een adequaat en volledig pastoraal programma kan worden aangeboden.

Artikel 2 Besturenoverleg

1. Ten behoeve van de uitvoering van de afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst

vormen de beide parochiebesturen een besturenoverleg. Elk van beide parochiebesturen

vaardigt daarvoor uit eigen midden twee personen af, waaronder de vice-voorzitters van

de parochiebesturen.
2. De afzonderlijke leden van het besturenoverleg ontvangen bij de aanvang van hun taak

een bevestiging van de bisschop betreffende hun lidmaatschap van het besturenoverleg.

3. De door de bisschop benoemde pastoor1 in het samenwerkingsverband is de voorzitter

van het besturenoverleg en als zodanig lid van het besturenoverleg.

De vice-voorzitters van de beide parochiebesturen treden bij toerbeurt als vice-voorzitter

van het besturenoverleg op. Zij nemen telkens voor een periode van twee jaar het vice-

voorzitterschap van het besturenoverleg op zich.
4. Het besturenoverleg kiest uit eigen midden een secretaris.

5. De leden van het besturenoverleg vervullen hun functie voor een periode van vier jaar.

Deze periode kan slechts eenmaal terstond verlengd worden. De leden treden af volgens

een op te stellen rooster van aftreden, dat door beide parochiebesturen moet worden

goedgekeurd. De secretaris van het besturenoverleg laat jaarlijks aan de bisschop weten

hoe het besturenovedeg is samengesteld.

1 Als in het pastoraal team meerdere priesters in solidum als pastoor benoemd zijn, wordt de pastoor die
als moderator benoemd is de voorzitter van het besturenoverleg. Zijn er meerdere pastoors in het team,
zonder dat één van hen tot moderator is benoemd, dan bepalen de pastoors onderling hoe zij het
voorzitterschap van de bestuurscommissie invullen.



6. Indien de pastoor het teamleiderschap heeft gedelegeerd aan een ander lid van het
pastoraal team, dan neemt dit teamlid als adviseur deel aan de vergaderingen van het
besturenoverleg.

7. Het besturenovefleg vergadert tenminste driemaal per jaar en verder zo dikwijls de
voorzitter een vergadering noodzakelijk acht.

8. Ten aanzien van de in deze overeenkomst omschreven afspraken wordt aan het
besturenoverleg door beide parochiebesturen vo]macht verleend tot het nemen van
besluiten, nadat de parochiebesturen over de te nemen besluiten zijn gehoord. De
besluiten van het besturenoverleg zijn voor de parochies bindend.

9. Besluitvorming in het besturenoverleg geschiedt zoveel als mogelijk is op basis van
consensus. Blijkt consensus met te kunnen worden bereikt en duidt de besluitvorming
geen uitstel, dan wordt besloten door de absolute meerderheid van de aanwezige
bestuursleden. Is uitstel wel mogelijk, dan wordt na een maand een nieuwe vergadering
gehouden, waarin besloten wordt door de absolute meerderheid van de aanwezige
bestuursleden.

Artikel 3 Pastorale beroepskrachten

Voor beide parochies is per 1 september 2013 één gezamenlijk team van pastorale
beroepskrachten beschikbaar, bestaande uit de ZER A.M.S. van Rees, pastoor, de ZER
P.C. de Maat, pastoor, dbr W.M.J. Hacking, pastoraal werker, mw J.M.A. Heezemans,
pastoraal werkster, dhr B.G.E.M. van Lamoen, pastoraal werker, en mw M.A.R. Mangnus,
pastoraal werkster; samen 6,0 fte. Wijzigingen in de formatie worden vastgesteld door de
bisschop van Breda.

2. Wat betreft de verdere ontwikkeling van de formatie gaat het diocesaan beleid er van uit

dat beide parochies ieder 45% van hun inkomsten beschikbaar stellen voor de kosten van
het pastoraal personeel, inclusief de kosten voor huishouding en huisvesting van de
priesters en de ongehuwde diakens en de kosten van een eventuele teamassistent (zie voor
de feitelijke verdeling van de kosten in het samenwerkingsverband Boven de Schelde
artikel 6.2).

3. Het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie zal met ingang van 1 oktober 2013 als

(pseudo)werkgever voor het pastoraal team fungeren. Het bestuur van de H. Pater
Damiaanparochie zal die besluiten met betrekking tot dat werkgeverschap uitvoeren,

welke door het besturenoverleg genomen zijn.
4. Het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie zal de bestuurlijke taken die uit dit

werkgeverschap voortvloeien feitelijk uitvoeren op basis van jaarlijkse afspraken door het
besturenovedeg over de inzet van de pastorale beroepskrachten in het
samenwerkingsverband en in de parochies en over de financiële bijdragen die de
afzonderlijke parochies daarvoor leveren.
Besluiten die verband houden met de honorering en de rechtspositie van de pastorale
beroepskrachten worden, met in achtneming van de diocesane regelingen ter zake, door

het besturenoverleg genomen en door het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie
uitgevoerd.
De werkgeverszorg voor het personeel (bijvoorbeeld welzijnsgesprekken of begeleiding

bij ziekte) wordt vanuit het besturenoverleg gerealiseerd.
5. Benoeming van pastorale beroepskrachten geschiedt conform de vigerende regelingen.

Het besturenoverleg van het samenwerkingsverband is voor de bisdomleiding en de
leiding van het vicatiaat gesprekspartner als het gaat over vacatures in het pastoraal team
en over het ontslag of de aanstelling van beroepskrachten.

Artikel 4 Andere beroepskrachten in de beide parochies



Besluiten die verband houden met een eventuele aanstelling van gehonoreerde
huishoudelijke ondersteuning voor de priester(s) en ongehuwde diaken(s) van beide
parochies worden, na goedkeuring door het bisdom, door het besturenoverleg genomen.
De personeelskosten van deze huishoudelijke ondersteuning vormen een onderdeel van
de norm van 45% voor pastoraal personeel.
Het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie zal als werkgever voor het huishoudelijk
personeel fungeren.

2. Besluiten die verband houden met een eventuele aanstelling van een teamassistent voor
het pastoraal team worden, na goedkeuring door het bisdom, door het besturenoverleg
genomen. De personeelskosten van de teamassistent vormen een onderdeel van de norm
van 45% voor pastoraal personeel.
Het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie zal als werkgever voor de teamassistent
fungeren.

3. Besluiten die verband houden met een eventuele aanstelling van andere gehonoreerde
medewerkers voor een van de twee parochies worden, na overleg met het besturenoverleg
en met inachtneming van bestaande verplichtingen en de diocesane regelgeving, door het
betreffende parochiebestuur genomen. Ditzelfde parochiebestuur treedt voor deze
medewerker(s) als werkgever op. De kosten voor deze medewerkers vormen een
onderdeel van de norm van 5% voor het overig personeel.

Artikel 5 Pastoraal beleid

1. Na advies te hebben ingewonnen van beide parochiebesturen en, indien aanwezig, de
parochieraden, stelt het pastoraal team een pastoraal plan op, dat gericht is op een
evenwichtige spreiding van pastorale zorg over de twee parochies en de aanwezige
parochiekemen.

2. Het pastoraal plan zal door het besturenoverleg als uitgangspunt worden genomen voor
een gezamenlijk facifitair beleid in het samenwerkingsverband.

3. Het besturenoverleg fungeert voor het pastoraal team als aanspreekpunt voor bestuurlijk
overleg met betrekking tot het pastoraal beleid. Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen

het besturenoverleg en het pastoraal team waarin het gevoerde pastoraal beleid wordt
besproken en waarin wordt gesproken over het pastoraal beleid in het komende jaar. Dit
overleg doet niet tekort aan de eigen verantwoordelijkheid van de beroepskrachten voor
de inhoud van hun pastoraal functioneren noch aan de verantwoording die zij daarover
aan de bisschop verschuldigd zijn.

Artikel 6 Financiën

1. Met inachtueming van de eigen verantwoordelijkheid van ieder van de twee
parochiebesturen conform de artikelen 24,1 en 53-60 van het Algemeen reglement voor

het bestuur van een parochie, verplichten de parocbiebesturen zich tot een gezamenlijk
financieel beleid om de in deze samenwerkingsovereenkomst genoemde pastorale
doelstellingen te kunnen verwerkelijken.

2. De parochies dragen zorg voor de financiële middelen van de samenwerking. Voor de
kosten van de leden van het pastoraal team wordt conform het diocesaan beleid inzake
normatief begroten, te weten 45% van de jaarlijkse inkomsten, voor de bekostiging van de
pastorale beroepskrachten (inclusief huisvestingskosten van de priesters en de eventuele
teamassistent) gereserveerd.
De bekostiging van de pastorale beroepskrachten (inclusief huisvestingskosten van de
priesters en de eventuele teamassistent) wordt als volgt over de beide parochies verdeeld:



de H. Pater Damiaanparochie draagt 73% van deze kosten, de H. Mariaparochie
Walcheren draagt 27% van deze kosten2. Bij wijzingen in de samenstelling van het team
wordt de verdeelsleutel opnieuw besproken.
De in nader overleg overeengekomen kosten van gezamenlijke pastorale
programma’s worden op dezelfde wijze, naar evenredigheid, verrekend. Conform het
diocesaan beleid inzake normaflef begroten is hiervoor 1 O% van de jaarinkomsten van de
parochie beschikbaar.

3. De H. Mariaparochie Walcheren betaalt per kwartaal een zodanig voorschot aan de H.
Pater Damiaanparochie dat zij aan haar betalingsverplichdng jegens de in dienst zijnde
personen stipt kan voldoen.

4. De beide parochies stemmen hun financieel beleid op elkaar af.
5. De beide parochies zullen op een vergelijkbare wijze inkomsten verwerven. Ze hanteren

dezelfde tarieven voor parochianen, waarbij de tarieven die door het bisdom van Breda
gesteld zijn, leidend zijn. Om de inkomstenpositie van de parochies te verbeteren komen
ze onder andere tot een gezamenlijke opzet van de Actie Kerkbalans.

Artikel 7 Gebouwen

1. Het beheer en de exploitatie van de tot de beide parochies behorende gebouwen behoort
niet tot de verantwoordelijkheid van het besturenoverleg, maar blijft de
vefantwoordelijkheid van de afzonderlijke parochiebesturen. Conform het diocesaan
beleid inzake normaflefbegroten is hiervoor 25% van de jaarinkomsten van de parochie
beschikbaar.

2. In het besturenoverleg wordt overleg gepleegd en worden zo nodig afspraken gemaakt
over de wijze waarop de in het samenwerkingsverband beschikbare gebouwen zo goed
mogelijk kunnen worden aangewend voor de realisering van de pastorale doelstellingen
waartoe deze overeenkomst wordt aangegaan.

3. De beide parochies stemmen hun beleid met betrekking tot de gebouwen op elkaar af

Artikel 8 Verdere bepalingen

1. Alvorens zij in werking kan treden, behoeft deze samenwerkingsovereenkomst de
goedkeuring van de bisschop van Breda.

2. De samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 oktober 2013 en is geldig voor onbepaalde
rijd.

3. Eenmaal in de twee jaar zal een commissie uit beide parochiebesturen onder leiding van
de vicaris of de stafmedewerker van het vicariaat Middelburg de werking van de
samenwerkingsovereenkomst evalueren.

4. Tot eventuele wijzigingen in de bepalingen van deze overeenkomst moet door beide
parochiebesturen worden besloten. Alvorens deze in werking kunnen treden, behoeven
zij de goedkeuring van de bisschop van Breda.

2 Aldus overeengekomen in het overleg van afvaardigingen van beide besturen op 17 september
2013 te Goes. Zie bijlage.



Ondertekening
Deze overeenkomst is op 23 september 2013 in drievoud opgemaakt en ondertekend door de
pastoors en de wettelijke vertegenwoordigers van de afzonderlijke parochies:

H. Pater Damiaanparochie

Mw drs MG.M. Cazemier-Kleij
vice-voorzitter

Hr. drs P.C. de Maat, pastoor van de H. Mamparocbie

Door mij gezien en goedgekeurd

Breda, 3 (t1v’. ‘V1Y-03)

Dhr drs. A.MA. Schenk
vice-voorzitter

Dhr. AE.M.M. Uj

Mw A.M.H.

Mgr Dr JW.M. Uesen, bisschop van Breda



Bijlage:
Toelichting verdeelsleutel

Op 17 september 2013 hebben de parochiebesturen van de H. Mariaparochie Walcheren en de
H. Pater Damiaanparochie afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van de pastorale
beroepskrachten (inclusief de huisvestingskosten van de priesters en de kosten van de eventuele
teamassisistent).

Als uitgangspunt voor de verdeling van de genoemde kosten is het bedrag genomen dat de H
Mariaparochie Walcheren op basis van het normatief begroten maximaal kan bijdragen aan deze
kosten. Dit bedrag, gerelateerd aan de begrote kosten van het pastorale team (inclusief
huisvestingskosten van de priesters en kosten van de teamassistenten) leidde tot het volgende
verdelingspercentage:
de Pater Damiaanparocbie draagt 73% van de kosten van het pastoraal team,
de Matiaparochie Walcheren draagt 27% van de kosten van het pastoraal team.

Wanneer de samenstelling van het team wijzigt wordt de verdeelsleutel opnieuw besproken.


