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Veel gestelde vragen rondom het project “De Wheme”  

ALGEMEEN 

1. Waarom moet er een nieuwe Wheme komen? 

Antwoord: De huidige Wheme dateert uit 1955 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het 

oude Wheme gebouw is door de diverse verbouwingen in het verleden niet praktisch ingericht en is 

nodig aan groot onderhoud toe wat enorm hoge kosten met zich mee brengt. In het gebouw is asbest 

verwerkt en we moeten voldoen aan de huidige eisen van brandveiligheid. Ook het dak is slecht en er 

is bijna niets geïsoleerd, waardoor de stookkosten enorm hoog zijn. Een praktisch bezwaar is tevens 

de fysieke afstand tussen het kerkgebouw en de bestaande Wheme. 

2. Heeft de AK / CvK alternatieven onderzocht en door laten rekenen voor de Wheme? 

Antwoord: Ja, er zijn bij aanvang van het proces alternatieven onderzocht en doorgerekend. In 2009 

heeft het toenmalige college van kerkrentmeesters (hierna CvK) samen met de toenmalige Algemene 

Kerkenraad (hierna: AK) een viertal personen (verder: commissie Nieuwe Wheme) verzocht om dit te 

onderzoeken. Hierbij is gekeken wat het kost als je de huidige Wheme zou aanpassen. In de 

vergadering van april 2010 van de AK zijn de alternatieven besproken. De kosten werden toen 

geraamd
1
 op minimaal 550.000 euro met de opmerking dat wat je ook doet het  -constructief gezien- 

een oud gebouw blijft  Daarbij zou het gebouw los blijven staan van de Dorpskerk. Een algemene wens 

is nu juist dat de ontmoetingsplek dicht bij het kerkgebouw ligt en zo mogelijk in directe verbinding met 

het kerkgebouw. De commissie Nieuwe Wheme heeft een calculatie laten maken waarbij de kostprijs 

van de renovatie zonder uitbreiding, hoger uitkwam dan in 2010. Bij dit alles is geen rekening 

gehouden met de wens om meer m2 te realiseren. Eén van de  suggesties is om te zoeken naar een 

mogelijke uitbreiding van het oude gebouw met bijvoorbeeld 70 m2. Met een dergelijke eventuele 

uitbreiding komt de kostenraming nog fors hoger uit.  

3. Het bezinningsdocument is beleid tot 2017 waarin elke wijk een gebouw heeft. Dit als 

uitgangspunt nemen strookt niet met het uitgangspunt in beleid 2030. Kunt u dit uitleggen? 

Antwoord: Ook in 2030 is de doelstelling dat iedere wijk een gebouw heeft, dit betekent per definitie 

niet  een eigen gebouw, maar kan ook een gedeeld gebouw zijn met andere wijken of zelfs andere 

kerkgenootschappen. 

4. Zijn wij bereid om een breed onderzoek te doen naar de gebouwenbehoefte voor de 

komende 20 jaar? 

Antwoord: Ja, dit onderzoek is onderdeel van VTS (Verkenning Toekomstige Structuur).  

FINANCIEEL 

5. Wat zijn de verwachte kosten van een renovatie van de oude Wheme? 

Antwoord: Op basis van het huidige bruto vloeroppervlak (530 m2) worden de kosten geraamd op 

minimaal 550.000 euro. Er is dan geen opbrengst uit verkoop van de grond. 

                                                           

1 De kostenraming is op basis van kengetallen en aannames (moeilijkheidsgraad etc.). Voor beide, zowel nieuwbouw als verbouw geldt dat 
uiteindelijke keuzes in afwerking, uitvoering etc. de bedragen (sterk) kunnen beïnvloeden. 
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6. Wat zijn de verwachte kosten van nieuwbouw? 

Antwoord: De kosten voor de bouw en inrichting van een nieuwe Wheme zijn geraamd op (op basis 

van bruto vloeroppervlak begane grond en kelder van ca. 820 m2) 1.300.000 euro. Hierbij zijn door het 

betrokken bouwkundig adviesbureau (verenigings)gebouwen van de Hervormde gemeenten in Ede en 

Harderwijk als referentie gebruikt. Nieuwbouw aan de kerk is alleen mogelijk als de gemeente 

Nunspeet de grond t.p.v. de oude Wheme en huidige parkeerplaats wil kopen. In het plan om de grond 

te kunnen verkopen is tevens voorzien dat ook alle andere kosten meegenomen worden zoals 

verplaatsing van het trafohuisje, verplaatsing van bomen en aankoop en planten van nieuwe bomen 

van behoorlijke omvang, alsmede aanleg van een nieuw parkeerterrein inclusief riolering en 

herinrichting van het terrein achter de kerk. Ook het onderhoud in de toekomst wordt door de 

gemeente verzorgd. Tevens hoeft de kerk geen verplichte extra parkeerplaatsen aan te leggen of een 

bijdrage te storten in het parkeerfonds. Daarnaast zorgt de gemeente voor een fietsenstalling en vijf 

gereserveerde plaatsen voor het kerkelijk bureau. Na definitieve besluitvorming van de gemeente 

Nunspeet zal (op basis van de nu geplande getallen) het nog te financieren bedrag ongeveer uitkomen 

op 875.000 euro (op basis van kengetallen en aannames/inschattingen (moeilijkheidsgraad etc.). Voor 

beide, zowel nieuwbouw als verbouw geldt dat uiteindelijke keuzes in afwerking, uitvoering etc. de 

bedragen (sterk) kunnen beïnvloeden). Pas als de bestektekeningen er liggen is het mogelijk om een 

nauwkeuriger kostenraming op te stellen dan de huidige kostenraming die gebaseerd is op het ontwerp 

waar bouwvergunning voor is verleend.  

7. Nieuwbouw kost meer dan renovatie, waarom wordt dan toch gekozen voor nieuwbouw? 

Antwoord: De keuze is gebaseerd op de beleidsuitgangspunten. Elke wijk dient over een (kerk-

)gebouw te beschikken dat als ontmoetingscentrum in de wijk kan functioneren. Dit gebouw dient 

multifunctioneel te zijn. Realisatie aan de kerk vast biedt veel voordelen. Op zondag hoeven de 

kinderen niet meer buitenom voor de kindernevendienst en worden ontmoetingen met gemeenteleden 

na afloop van kerkdiensten beter gefaciliteerd. Hetzelfde geldt voor bijzondere gelegenheden. Op een 

goede manier kunnen rouw- en trouwplechtigheden plaats vinden, etc. Het vloeroppervlak bij 

nieuwbouw neemt daarnaast met 50% toe. Daarnaast gaan de exploitatiekosten naar beneden (minder 

kosten voor verwarming e.d) omdat de nieuwbouw voldoet aan de hedendaagse isolatie-eisen. En 

omdat bij de nieuwbouw gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen en constructies zal het college 

van Kerkrentmeesters (en dus de kerkelijke gemeente) de komende jaren niet geconfronteerd worden 

met grootschalig (duur) onderhoud. Al met al: een nieuw gebouw is optimaal duurzaam en 

toekomstgericht.  

De commissie heeft ook laten calculeren wat de renovatie van de oude Wheme in combinatie met 

vergroting van het vloeroppervlak (bijvoorbeeld, zoals hiervoor al opgemerkt 70 m2) kost. De kosten 

van deze optie kunnen oplopen tot 900.000 euro. Daardoor is de focus komen te liggen op nieuwbouw 

van De Wheme aan de Dorpskerk.  

8. Hoe wordt het gat van 875.000 euro gefinancierd? 

Antwoord: De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met het besluit van het CvK tot nieuwbouw 

onder voorwaarde dat gemeenteleden vóór 1 oktober 2016 500.000 euro doneren geoormerkt voor de 

nieuwe Wheme. 

Daarnaast wordt onderzocht of er versoberingen en kostenbesparingen mogelijk zijn. Het resterende 

verschil kan ten laste van de algemene reserve gebracht worden. Daarnaast is er de hoop en 

verwachting dat doorlopende fondsenwerving zal leiden tot een hogere opbrengst dan de genoemde 

500.000 euro.  



 

Versie oktober 2016 
3 

 

9. Wat is de consequentie als er vóór 1 oktober geen 500.000 euro binnen is? 

Antwoord: De AK heeft deze datum als onderdeel van het besluit van  het CvK nu als voorwaarde 

gesteld bij zijn besluit. Er wordt rond deze datum in kaart gebracht in hoeverre aan de voorwaarde is 

voldaan, dan zullen de AK en het CvK ook bespreken wat er nog nodig en mogelijk is. De activiteiten 

van de komende maanden zijn erop gericht om veronderstelde versoberingsvoorstellen concreet uit te 

werken. Tevens moet er offertes op tafel komen. Met de eindgetallen zal de balans opgemaakt worden 

en zullen er nadere besluiten genomen worden.  

10. Aan wat voor soort kostenbesparingsmogelijkheden wordt gedacht?  

Antwoord: De meest vergaande versobering is dat de onderkeldering geheel wordt weggelaten. 

Daarmee kunnen je veel geld besparen maar daardoor wordt het vloeroppervlak ca. 100 m² minder 

dan de oude Wheme. De commissie Nieuwe Wheme heeft inmiddels zelf al onderzocht wat het voor 

kostenbesparing oplevert indien de onderkeldering minder groot wordt gebouwd. Dat bedrag is 

ongeveer 100.000 euro. 

11. In hoeverre is er met vrijwilligerswerk kostenbesparing mogelijk? 

Antwoord: Ingeval van nieuwbouw zullen de bouwwerkzaamheden van het casco zelf, (kelder, 

wanden, vloeren, dak, installaties, etc.) door een erkende aannemer uitgevoerd moeten worden. 

Tijdens de afwerking en inrichting van de nieuwbouw is kostenbesparing mogelijk indien 

werkzaamheden met vrijwilligers worden uitgevoerd. Denk daarbij aan plinten zetten, sauzen, 

schilderen, verlichting installeren, etc. De concrete mogelijkheden moeten nog verkend worden. Het 

vakmanschap en de expertise van gemeenteleden die graag de handen uit de mouwen willen steken 

bepalen natuurlijk mede wat er met zelfwerkzaamheid mogelijk is en wat we met elkaar qua kosten 

kunnen besparen. De komende maanden zal geprobeerd worden dit allemaal zo concreet mogelijk in 

beeld te krijgen.    

12. Onze gemeente heeft toch een financiële buffer dankzij een groot legaat en de verkoop van 

een pastorie? 

Antwoord: Dit is correct. De meerjarenbegroting laat echter zien dat, bij het uitvoeren van alle 

verbouwingswensen en groot onderhoud, deze buffer in 2020 zal zijn verdwenen en er in de 

daaropvolgende jaren een tekort kan ontstaan, gelet op vermindering van kerkleden en inkomsten. 

Hierbij is tegelijkertijd rekening gehouden met gelijkblijvende inkomsten en stijgende uitgaven. 

Afgezien van het project Wheme zullen materiële uitgaven zorgvuldig overwogen moeten worden. Het 

CvK zal (in samenspraak met de AK) hiervoor aangescherpte beleidskaders ontwikkelen, die 

gehanteerd zullen worden bij het opstellen van jaarbegrotingen.  

13. Als er 500.000 euro gedoneerd wordt, wat is dan nog het probleem? 

Antwoord: De Wheme is niet de enige investering die de komende jaren uitgevoerd zal moeten 

worden. Noodzakelijk groot onderhoud aan het dak van de dorpskerk  en noodzakelijk onderhoud (en 

gewenste  aanpassingen) van de orgels uit de Sionskerk en Dorpskerk zal een forse aanslag leveren 

op de liquide middelen. De kerkrentmeesters hebben de financiële gevolgen hiervan samen met 

verbouwingswensen in de andere kerkgebouwen vooralsnog in een meerjarenbegroting verwerkt. Als 

we alles willen realiseren dan zal er op termijn een financieel tekort kunnen ontstaan.  
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14. Hoe kunnen we dit financiële tekort voorkomen? 

Antwoord: Dit betekent dat er qua investeringen (wat strikt noodzakelijk is en wat door verschillende 

geledingen gewenst wordt) voor de komende jaren sowieso keuzes gemaakt moeten worden. Er zullen 

meerdere keuzes gemaakt moeten worden aangaande de gewenste investeringen enerzijds en een 

gerichte fondsenwerving anderzijds. Want dat is nu al duidelijk: voor gewenste investeringen (dus wat 

meer is dan strikt noodzakelijk)  zal gerichte fondsenwerving noodzakelijk zijn. Veel hangt af van de 

(financiële) offerbereidheid van de gemeenteleden. 

15. Aan welke keuzes moeten we dan denken? 

Antwoord: In de meerjarenbegroting zijn een aantal mogelijkheden verwerkt. Bij een verdere daling van 

ledenaantallen en inkomsten denken we bijvoorbeeld aan de verkoop van een pastorie. Uiteraard valt 

in dit laatste scenario ook het traktement weg van een predikant.  

Er zijn echter ook andere keuzes denkbaar. Wat moet er noodzakelijk verbouwd worden in diverse 

kerken en wat is fijn om te hebben? Is een investering in orgels nog iets van deze tijd? In hoeverre is 

(op veel langere termijn) de Rank nog noodzakelijk als er een multifunctioneel gebouw aan de 

Dorpskerk beschikbaar is? Wat is er met meer inzet van (nog meer) vrijwilligers mogelijk? Etc. Dit 

vraagt een verdere  doordenking.  

16. Vanwege het aantal leden zal de gemeente straks 4 predikanten hebben. Dit mindere aantal zal 

minimaal dezelfde financiële bijdrage moeten leveren. De toekomstige generaties worden belast met 

een lening van € 1.000.000 naast de bestaande exploitatie. Hoe reëel is dit uitgangspunt? 

Antwoord: Dit vraagt doordachte keuzes. Een lening van de genoemde omvang is noodzakelijk als we 

alle wensen 1 op 1 uitvoeren. De AK heeft het CvK verzocht om de uitgangspunten van de 

meerjarenbegroting in heroverweging te nemen en te verkennen in hoeverre er mogelijkheden zijn om 

de financiële druk in de meerjarenbegroting te verlichten. Een eerste verkenning laat zien dat er nog 

vele mogelijkheden zijn de druk op de exploitatie te verlichten.Tijdens de gemeente-informatieavond op 

25 oktober 2016 hoopt het CvK u hierover te informeren.  

17. Wanneer is de lening van € 1.000.000 afgelost? 

Antwoord: Zie hetgeen bij vraag 16 beschreven is over de lening. Het beleid is gericht op een gezonde 

exploitatie waarbij het streven gericht zal zijn leningen te beperken.  

18. Heeft de gemeente nu ook leningen lopen? 

Antwoord: Nee. 

19. Als ik het goed heb begrepen is een uitgangspunt voor de financiële onderbouwing dat de 

bijdrage Levend Geld stabiel blijft tot 2030, terwijl in die tijd de formatie voor pastoraat van 

5 naar 4 moet of gaat. De ervaring leert bij andere gemeentes dat juist dan de bijdrage 

Levend Geld daalt. Dat uitgangspunt vind ik daarom erg discutabel en het is de vraag of dat 

verantwoord is. Tenzij de Geest............... 

Antwoord: Dit is een terechte constatering, dit is ook aanleiding geweest tot de eerder aangegeven 

voorwaarden. Neemt niet weg dat we als christelijke gemeente ons vertrouwen op God mogen richten 

en onze besluiten biddend aan Hem voor mogen leggen.  
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20. Bezinningsdocument legt de nadruk op 'samen' en 'eenheid'. Het stuk in het kerkblad 

benoemt: gaat ons allen aan. Wat is de reden dat bij de fondswerving alleen de leden van de 

GB een persoonlijk schrijven hebben ontvangen tot het geven van een gift?  

Antwoord: Er is wel collectief opgeroepen maar niet ieder lid persoonlijk. De fondswerving zal vanaf 

heden door het moderamen van de AK gecoördineerd worden evenals de communicatie. Er is een 

projectorganisatie ontwikkeld met werkgroepen die deze onderwerpen op zullen gaan pakken.  

ANDERE INVESTERINGEN EN GROOT ONDERHOUD 

21. Gaat een investering in de nieuwe Wheme voor investeringen in andere kerkgebouwen? 

Antwoord: Nee. De AK beoordeelt elke investering samen met het CvK in het belang van het geheel 

van de gemeente. In het verleden zijn zo keuzes gemaakt voor aanpassing van de hal in de 

Opstandingskerk (2004), uitbreiding van de Sionskerk (2006) en renovatie van de Kapel (2011).  De 

investering in de (nieuwe) Wheme heeft op dit moment prioriteit en is onvermijdelijk. Andere 

investeringen worden weg gezet in de meerjarenbegroting, waarbij het hoofduitgangspunt 

onverminderd van kracht blijft “mensen voor stenen”. Pastoraat  heeft de hoogste prioriteit. 

22. Gaat de Rank verkocht worden? 

Op basis van de ontwikkelingen de komende jaren (inkomsten) en keuzes die gemaakt gaan worden 

(uitgaven) is er een scenario mogelijk dat de Rank blijft bestaan, bij tegenvallende inkomsten en kosten 

is er een scenario denkbaar dat de Rank verkocht dient te worden, de komende jaren is dit nog niet 

aan de orde. Het is een vraagstuk dat op de veel langere termijn aan de orde kan komen. Dit zal dan in 

relatie staan tot de vraag of  andere investeringen op dat moment (nog) gewenst zijn.  

PASTORAAT 

23. Wat betekent dit voor het pastoraat? 

Antwoord: het hoofdbeleidsuitgangspunt blijft dat uitgaven in de materiële sfeer niet ten koste mogen 

gaan van het zo belangrijke pastoraat. Realisatie van een nieuwe Wheme en andere investeringen in 

onroerend goed en orgels mogen niet ten koste gaan van het pastoraat. 

24. Heeft de AK al geaccepteerd dat er een 5
e
 predikantsplaats verdwijnt? 

Antwoord: Nee, we vertrouwen erop dat de gemeente jaarlijks in voldoende mate structureel zal 

bijdragen om de 5
e
 predikantsplaats te handhaven. Het huidige structurele inkomstenniveau van de 

gemeente is op dit moment echter niet meer voldoende om op langere termijn een toereikende 

financiële basis te hebben voor 5 fulltime predikantsplaatsen. Dit is enkele jaren geleden al 

geconcludeerd.   

25. Waarom wordt er geen geldwerving voor de 5
e
 predikantsplaats gehouden? 

Antwoord: Dit onderwerp wordt elk jaar nadrukkelijk toegelicht in de actie kerkbalans. Door middel van 

de kerkelijke bijdrage structureel naar een hoger niveau te tillen kunnen we een 5
e
 predikantsplaats 

en/of kerkelijk werkers zekerstellen. Dit betekent dat we als gemeenteleden elkaar ook moeten 

aanspreken op de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben om naar draagkracht financieel bij te 

dragen.   
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26. Stenen voor stenen? Waarom zetten we de opbrengsten van bijvoorbeeld de verkoop van 

de pastorie niet in voor pastoraat? 

Antwoord: Het is vanuit de PKN niet toegestaan om opbrengsten uit verkoop van onroerend goed te 

investeringen in pastoraat. Los hiervan is het niet verstandig in te teren op vermogen om zo de 

exploitatie sluitend te maken. Het huishoudboekje van de gemeente zal net als bij ons thuis jaarlijks 

moeten kloppen. Dit betekent voor het pastoraat dat de traktementen van de predikanten uit de 

jaarlijkse inkomsten betaald moeten kunnen worden. 

27. Is het denkbaar dat er op termijn een predikantsplaats verdwijnt? 

Antwoord: Ja. Op basis van een verdere daling van ledenaantallen en inkomsten is dit mogelijk. In 

2005 telde de Hervormde gemeente 6 predikanten en 3569 pastorale eenheden (7810 leden). In 2014 

waren dit 3359 pastorale eenheden (6787 leden = -13%!) en 5 predikanten. Het CvK concludeert, op 

basis van de doorrekening van de meerjarenbegroting, dat ook indien er geen nieuwe Wheme zou 

worden gebouwd (of de huidige Wheme wordt gerenoveerd) en er geen vastgoed wordt verkocht, er op 

termijn van 2020 toch een financieel tekort zal kunnen ontstaan waardoor het niet meer mogelijk zal 

zijn om een vijfde (fulltime) predikantsplaats te kunnen financieren mocht één van de huidige 

predikanten vertrekken. De PKN heeft indertijd ook al hierop geattendeerd. Dit betekent dat er qua 

investeringen voor de komende jaren sowieso keuzes gemaakt moeten worden.  Het wel of niet 

doorgaan van het project "de Wheme" verandert niets aan deze conclusie. 

28. Ik kan mijn niet voorstellen dat op basis van de behoefte aan pastorale zorg wij met 4 

predikanten kunnen volstaan. Wij staan voor de  keuze 5 ton in een gebouw of 5 ton te 

investeren in pastoraat. Een euro kan maar 1 keer uitgegeven worden.  

Antwoord: De voorgestelde keuze is feitelijk geen keuze. De investering van 5 ton is een eenmalige 

investering. De investering in pastoraat is structureel. Zoals aangegeven als er meer behoefte aan 

structureel pastoraat is, dan zal de gemeente hiervoor structureel moeten bijdragen door het verhogen 

van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage. 

29. Aansluitend bij beleidspunt M1 aandacht voor beleid: aanwezigheid van de gemeente in de 

wijk. Hoe kijkt men aan tegen ontwikkeling van Molenbeek en 't Hul?  

Antwoord: Het beleid is er op gericht om als kerk ook in de wijken Molenbeek en ’t Hul aanwezig te 

zijn. Dit zal niet altijd een eigen kerkgebouw inhouden. Veel meer zal naar samenwerking met andere 

kerkgenootschappen gezocht moeten worden. 

30. Wat zijn de gevolgen als er een predikant binnen 2 jaar weg gaat? Wat is dan het advies van 

de PKN?  

Antwoord: Het advies van de PKN is dan, ongeacht de investering in de Wheme, geen beroep uit te 

brengen op een nieuwe predikant. 

31. Waar is terug te vinden hoe de huidige pastorale ondersteuning vorm krijgt? Ds. Rodenburg 

is 20% afgekeurd, ds. Van Sliedregt zal met 70 jaar moeten stoppen. Wanneer wordt de 

vacature pastoraal werker geplaatst? Wat zijn de gevolgen als er een predikant binnen 2 

jaar weg gaat? Wat is dan het advies van de PKN?  

Antwoord: Op dit moment is dit nog niet aan de orde.  
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BESLUITVORMINGSPROCES 

32. Is er al een definitief besluit genomen? 

Antwoord: De AK heeft met het besluit  van het CvK ingestemd. Dit is een voorwaardelijk besluit. Het 

volledige besluit luidt als volgt: 

Na afweging van de argumenten voor en tegen, besluit de AK  tot de bouw van een nieuwe Wheme en 

tot instemming met het besluit van het CvK van 1 april 2016, onder de volgende voorwaarden: 

 gemeenteleden doneren totaal tenminste 500.000 euro als gift of als toezegging van een gift 

zonder tegenoverstaande vordering en zonder rentelast vóór 1 oktober 2016;  

 de AK verzoekt het CvK om versoberingsmaatregelen te onderzoeken waarmee verdere 

kostenbesparing in het bouwplan mogelijk is;  

 de AK verzoekt het CvK om de uitgangspunten van de meerjarenbegroting in heroverweging te 

nemen en te verkennen in hoeverre er mogelijkheden zijn om de financiële druk in de 

meerjarenbegroting te verlichten. 

33. Wat waren de overwegingen van de AK bij dit besluit? 

Antwoord: De belangrijke overwegingen bij dit AK-besluit zijn: 

 Om pastoraat en gemeenteactiviteiten goed uit te kunnen voeren, is goede huisvesting met de 

benodigde faciliteiten nodig. Daaronder wordt verstaan, dat bij voorkeur kerkgebouw en 

verenigingslokaliteiten fysiek met elkaar één geheel vormen. Het is geen optie om de Wheme in de 

huidige staat te blijven exploiteren. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen des tijds. 

 De opbrengst uit de (nu geplande) verkoop (waarvan het aanbod door de burgerlijke gemeente 

eenmalig is) van de grond ter plaatse van de huidige Wheme zorgt er voor dat het kostenverschil 

tussen renovatie van de bestaande Wheme en bouw van een nieuwe Wheme aan de Dorpskerk 

goed verdedigbaar is, gegeven het feit dat een nieuw verenigingsgebouw wordt gebouwd dat 

voldoet aan de hedendaagse eisen en 50% meer vloeroppervlak heeft dan de huidige Wheme. 

Wel is het verzoek van de AK aan het CvK om te onderzoeken welke kostenbesparende 

versoberingen er binnen het nu uitgewerkte bouwplan mogelijk zijn (o.a. minder onderkeldering). 

 De AK begrijpt uit het besluit van het CvK dat hij op grond van de meerjarenbegroting uitgaat van 

alleen de realisatie van een nieuwe Wheme in combinatie met de verbouwingen in de Sionskerk 

en Opstandingskerk. Dit vergt een investering (als we alles willen wat destijds en nu gewenst is) 

van totaal ca. 2.000.000 euro. Om binnen de beleidskaders te blijven zullen qua investeringen toch 

keuzes gemaakt moeten worden omdat een dergelijke pakket van investeringen  in de komende 

jaren financieel niet haalbaar is. 

 De uitgangspunten die het CvK heeft gehanteerd bij de doorrekening van de meerjarenbegroting 

zijn indertijd gepresenteerd en besproken in AK-verband. Om toch verantwoorde keuzes te kunnen 

maken is het noodzakelijk om deze uitgangspunten opnieuw te beschouwen. Dit is onderdeel van 

het keuzeproces. 

 De AK signaleert bij de presentatie van de meerjarenbegroting door het CvK dat veel gehanteerde 

getallen nog nader geconcretiseerd en geprognosticeerd moeten worden om tot een goede 

afweging te kunnen komen. Het is nodig om de meerjarenbegroting vanuit verschillende 

invalshoeken dieper te analyseren. 
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 Tijdens de beraadslagingen is door meerdere AK-leden geconstateerd en geconcludeerd dat in het 

domein van investeringen en materiële bestedingen nog veel mogelijk moet zijn. Zo zijn er forse 

reserves voor (groot) onderhoud en eventuele investeringen (bijvoorbeeld voor orgels). 

Voorwaarde is dat de exploitatiebegroting niet zodanig belast wordt dat we buiten de vastgestelde 

beleidskaders terecht komen. Dit betekent dat de mogelijkheden voor pastoraat niet onder 

ontoelaatbare druk komen te staan. Geconstateerd wordt dat een mogelijke investering in een 

nieuwe Wheme, ook rekening houdend met noodzakelijke leningen, binnen de beleidskaders kan 

passen. Er kan nog aan heel wat knoppen (uitgangspunten en keuzes) gedraaid worden, werd 

zowel door leden van het CvK als de AK geconstateerd. 

 Uitgaande van de geconstateerde mogelijkheid om de diverse uitgangspunten naar het 

hoofdbeleid van de AK te gaan optimaliseren en op basis van de constatering dat de diverse 

relevante getallen in de financiële analyse voldoende mogelijkheid bieden om blijvend zowel de 

exploitatiebegroting als de liquiditeitsbegroting sluitend te houden besluit de AK akkoord te gaan 

met de realisatie van een nieuwe Wheme onder de voorwaarde dat via geldwerving tenminste vóór 

1 oktober 2016 500.000 euro als gift wordt gedoneerd of als toezegging van gift wordt gedaan, 

door de gemeenteleden. 

34. Heeft de AK het besluitvormingsproces juist doorlopen? 

Antwoord: De besluitvorming is conform de kerkorde doorlopen. De gemeente is bij aanvang in 2010 

geïnformeerd en gehoord over het plan. AK en CvK zijn vervolgens akkoord gegaan met uitwerking 

van de plannen voor een nieuwe Wheme vast aan de Dorpskerk. Helaas heeft het, door tijdrovende 

procedures zeer lang geduurd voor de volgende stappen genomen konden worden. Eerst in februari 

2016 kon een definitief besluit in procedure gebracht worden.  

35. Is er van de landelijke kerk toestemming om een dergelijke grote investering te doen. 

Antwoord: In de kerkorde is bepaald dat na het besluit van de Algemene Kerkenraad, het College van 

kerkrentmeesters nog toestemming moet vragen voor de aanbouw aan het regionale college voor de 

behandeling van beheerszaken. 

COMMUNICATIE 

36. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de gemeente geïnformeerd is na de eerste 

informatieavond? 

Antwoord: Zie hiervoor de toelichting in het kerkblad van 13 mei 2016 (is aan het einde van dit 

document opgenomen). 

37. Heeft de AK de gemeente in het proces juist en tijdig geïnformeerd? 

Antwoord: De communicatie heeft naar besten weten van de AK (en CvK) plaatsgehad. Wanneer het 

onderwerp de nieuwe Wheme tijdens vergaderingen van de bevoegde colleges aan de orde werd 

gesteld, is daar min of meer uitvoerig verslag van gedaan in het kerkblad. Zeker wanneer het ging om 

cruciale momenten als besluitvorming. Verder: bij die besluitvorming in CvK en AK zaten de 

vertegenwoordigers van de diverse wijkkerkenraden. Zij konden rapporteren naar de voltallige colleges 

dan wel door hen bevraagd worden. Als er al in de gemeente ongewenste discussies en partijvorming 

rond de nieuwe Wheme hebben plaatsgevonden, heeft dat buiten de invloedssfeer van de AK ( en 

CvK) gelegen. Een en andere vormt voor de AK (en het CvK) voldoende aanleiding strakker regie te 
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voeren op het proces om tot een nieuwe Wheme te komen. De commissie Communicatie wordt 

betrokken om te bekijken in hoeverre ook onze website www.hervormdnunspeet.nl hiervoor gebruikt 

kan worden.   

38. Bevoegdheden Kerkorde en rechtsgang tegen besluiten AK? 

Antwoord: In ordinantie 12 van de kerkorde is de behandeling van bezwaren en geschillen geregeld. 

De kerkorde en de betreffende ordinatie kunt u vinden op de website van de Protestante Kerk via de 

navolgende hyperlink: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-

compleet.pdf. 

OVERIGE 

39. Bij nieuwbouw verliezen we de zeggenschap over grond. Lopen we hier geen risico’s? 

Antwoord: De gemeente had al het recht gebruik te mogen maken van de parkeerplaats in ruil voor het 

onderhoud van de parkeervoorzieningen. Als gevolg van allerlei omstandigheden uit het verleden heeft 

de Hervormde gemeente als grondeigenaar geen zeggenschap meer over de grond. In de 

verkoopovereenkomst met de gemeente zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de kerk de grond 

verkoopt die de risico’s tot schade voor de hervormde gemeente uit moeten sluiten. 

40. Is het Wheme project alleen van belang voor de wijk Dorpskerk-Centrum ? 

Antwoord: Nee, want de bevoegde colleges hebben destijds deze personen opdracht gegeven een en 

ander voor te bereiden. De Wheme heeft een gemeente breed belang en uitstraling. Net zoals de 

Dorpskerk het boegbeeld is van onze gemeente. De realisatie van een gemeente brede voorzieningen 

zoals het kerkelijk bureau en Radio Contact raken ons allen. Daarnaast is er een direct belang voor de 

wijken Dorpskerk-Centrum en Noord als het gaat om voorzieningen tijdens de erediensten 

(nevendiensten, oppas, toiletvoorzieningen, koffie drinken na de dienst, etc.). In het gemeenteleven 

zijn goed geoutilleerde zalen noodzakelijk om de verenigingsactiviteiten te ondersteunen en de 

gemeente op te bouwen. De leden van de AK, afgevaardigden uit alle wijken, onderkennen dit en 

hebben met grote meerderheid het advies van het CvK overgenomen. 

41. Het vloeroppervlak neemt in de nieuwe Wheme met 50% toe, is daar wel behoefte aan? 

Antwoord: De commissie nieuwe Wheme heeft bij alle gebruikersgroepen de benodigde gewenste 

vloeroppervlaktes geïnventariseerd. De architect heeft deze wensen voor zover mogelijk vertaald in 

een ontwerp dat voldoet aan de hedendaagse normen. Zoals reeds eerder is opgemerkt wordt in het 

kader van de versoberingsopgave nog bezien in hoeverre er kostenbesparing mogelijk is door 

verkleining van de onderkeldering.  

42. Is het niet mogelijk om Radio contact en het kerkelijke bureau elders te huisvesten?  

Antwoord: Het is uiteraard denkbaar Radio Contact en het kerkelijke bureau elders te huisvesten.. 

Toch verdient het de voorkeur om beide functies bij elkaar in de Nieuwe Wheme te huisvesten zoals dit 

in de huidige Wheme ook het geval is. Huisvesting van beide functies in het centrum van Nunspeet, 

doet recht aan de centrale plaats die zij innemen in de Hervormde gemeente van  Nunspeet. Dit draagt 

bij aan  de onderlinge betrokkenheid binnen die Hervormde gemeente en geeft duidelijkheid aan de 

gemeenteleden. 
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43. Als we de situatie in Nederland vergelijken met die van de vervolgde kerk zitten we in een 

luxe situatie. Rechtvaardigt dit het bouwen van een gebouw t.w.v. € 1.500.000? Het mag wel 

wat soberder. Hervormd Nunspeet is onderdeel van de wereldwijde kerk en heeft ook in 

deze een opdracht.  

Antwoord: Dit blijft altijd een spanningsveld. Wat geldt voor onze privé investeringen geldt zeker ook 

voor investeringen welke gedaan worden door en voor onze Hervormde Gemeente. Met het oog op 

deze afwegingen is daarom de voorwaarde toegevoegd te onderzoeken welke 

versoberingsmaatregelen toegepast kunnen worden waarmee verdere kostenbesparing in het 

bouwplan mogelijk is.   

44. Zijn alle voorzieningen in de Nieuwe Wheme wel noodzakelijk? Bijvoorbeeld opbaarruimte, 

is voldoende aanwezig in Nunspeet. Het kerkelijk bureau en Radio Contact zouden ook 

elders gehuisvest kunnen worden. Beleidsuitgangspunt M2: gebruiken van andere 

kerkgebouwen.  

Antwoord: Er heeft een behoeftepeiling plaats gevonden waarbij o.a. is gekeken naar het gebruik van 

de oude Wheme. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat er behoefte is aan een voorziening zoals de 

opbaarruimte. Uiteraard zal bij het vaststellen van het definitieve programma van eisen de toenmalige 

vraag nogmaals beoordeeld en zonodig geactualiseerd moeten worden.  

45. Hoe zit het met de inrichting uit de oude Wheme?  

Antwoord: de oude inrichting zal daar waar mogelijk verkocht worden of aan de Heleboeldag 

geschonken worden.  

46. Wie bepaalt de nieuwe inrichting?  

Antwoord: Bij het realiseren van de Wheme zullen vanuit alle geledingen gemeenteleden betrokken 

worden. Dit is een actiepunt voor de Project Commissie Wheme. 

47. De uitdrukkelijke wens van de jongere generatie was en is een open kerk waar men elkaar 

voor en na de dienst kan ontmoeten. In het ontwerp komt dit niet naar voren. De 

hoofdingang wordt uitsluitend met rouw- en trouwbijeenkomsten gebruikt. De entree loopt 

nu via de smalle zijingangen wat een centrale ontmoeting uitsluit of zeer beperkt. In 

hoeverre kan hierin alsnog voorzien worden? 

Antwoord: De Project Commissie Wheme onderzoekt in hoeverre verbreding van de huidige 

hoofdingang van de Dorpskerk verbreed kan worden zodat er meer ruimte ontstaat voor ontmoetingen 

tussen gemeenteleden.  

 

------------------ooo------------------ 
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PROJECT "DE WHEME"  

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het kerkblad van vrijdag 13 mei 2016. 

Via kanselafkondigingen op zondag 1 mei j.l. is aangekondigd dat we u als gemeente nader zullen 
informeren over de ontwikkelingen rondom het project "De Wheme". Via dit kerkbladartikel doen we dit 
op hoofdlijnen en tijdens de informatiebijeenkomst op 24 mei a.s. hopen we u meer in detail te 
informeren en met u in gesprek te gaan over keuzes waar we als gehele kerkelijke gemeente voor 
staan.  

Terugblik op het Wheme-proces  

Het is een feit dat het verenigingsgebouw "De Wheme" al lang niet meer voldoet aan de huidige eisen. 
Dit is al jaren onderwerp van gesprek. Om het pastoraat en de gemeenteactiviteiten goed te kunnen 
uitvoeren is een goede huisvesting met de benodigde faciliteiten nodig.  

Door de algemene kerkenraad (AK) is een commissie Nieuwe Wheme benoemd die de opdracht kreeg 
om plannen voor modernisering van de bestaande Wheme dan wel nieuwbouw te onderzoeken. Na 
verkenning kwam de commissie tot de conclusie dat modernisering van de huidige Wheme 
bouwkundig lastig was en een grote investering vergde terwijl niet kon worden voldaan aan de wens 
om een verenigingsgebouw te hebben dat onderdeel uitmaakt van het kerkgebouw. Dit is ook het 
geval bij al onze overige kerkgebouwen in Nunspeet en in Hulshorst.  

Het advies van de commissie was om een nieuwe Wheme vast te bouwen aan de Dorpskerk. Dit plan 
is tijdens een speciale gemeenteavond in 2010 gepresenteerd. De belangstelling was groot (ca. 150 
deelnemers) en de aanwezige gemeenteleden hebben in meerderheid dit plan omarmd. Deze voorkeur 
is overgenomen door de AK en de commissie is aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van het 
plan door een architect. Er werden zelfs al geldwervingsactiviteiten gestart, als gevolg van 
enthousiasme dat bij gemeenteleden was gewekt.  

De opbrengst uit de verkoop van het huidige Wheme-terrein is een essentiële pijler onder de financiële 
haalbaarheid van een nieuwe Wheme aan de Dorpskerk. Uitgangspunt bij de planvorming is altijd 
geweest om het huidige Wheme-terrein te verkopen aan een projectontwikkelaar of aan de gemeente 
Nunspeet.  

Toen projectontwikkelaar Vano Kondor Wessels in 2007 een ambitieus plan lanceerde voor 
herinrichting van het kerkplein in combinatie met gestapelde woonbebouwing ter plaatse van het 
Wheme-terrein was dit veelbelovend voor de opbrengst van het Wheme-terrein. Echter onder druk van 
aanvullende eisen van de burgerlijke overheid zag de projectontwikkelaar in 2011 af van het plan. 
Vervolgens heeft de commissie samen met de gemeente Nunspeet en Omnia Wonen de haalbaarheid 
verkend van een zorgcomplex ter plaatse van het Wheme-terrein. De opbrengsten uit de verkoop van 
het Wheme-terrein waren weliswaar minder, maar dat plan was nog steeds een interessante optie. 
Ondanks veel inspanningen van de commissie op ambtelijk en bestuurlijk niveau, is ook dit bouwplan 
medio 2012 niet levensvatbaar gebleken.  

Om het proces door te kunnen laten gaan heeft de commissie een omgevingsvergunning bouwen voor 
"de nieuwe Wheme" aangevraagd die in 2015 is verleend. Daaraan zijn de voorwaarden verbonden 
dat de huidige Wheme wordt gesloopt en dat er 55 parkeerplaatsen worden gecompenseerd.  

Nadat is gebleken dat realisatie van woonbebouwing niet haalbaar is, heeft de commissie de 
gemeente Nunspeet weten te interesseren voor de aankoop van het Wheme-terrein ten behoeve van 
de realisatie van openbare parkeervoorzieningen. Tot eind 2015 was onzeker of de gemeente 
Nunspeet met een serieus bod zou komen. Medio februari 2016 heeft de commissie toch 
wilsovereenstemming kunnen bereiken met de gemeente Nunspeet. Deze houdt in dat de gemeente 
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Nunspeet het huidige Wheme-terrein koopt en op haar kosten het trafogebouw verplaatst en een 
parkeerterrein aanlegt. De kerkelijke gemeente moet dan zorgen voor de sloop van "De Wheme".  

De Wheme als onderdeel van het grotere geheel  

Realisatie van een nieuwe Wheme vraagt een forse investering door de kerkelijke gemeente. Om goed 
af te kunnen wegen of dit verantwoord en haalbaar is, heeft het college van kerkrentmeesters een 
meerjarenbegroting opgesteld met een doorkijk tot 2030. Hierin zijn alle geprognosticeerde inkomsten 
en uitgaven van de gehele kerkelijke gemeente doorgerekend. Naast de realisatie van een nieuwe 
Wheme is ook rekening gehouden met de financiële effecten van verbouwingswensen in de andere 
kerkgebouwen.  

Ten behoeve van de doorrekening van de meerjarenbegroting zijn uitgangspunten gehanteerd die 
samenhangen met keuzes. Zo is een belangrijk uitgangspunt dat de inkomsten uit collectes en 
kerkelijke bijdrage de komende jaren minimaal op het peil van 2016 gehandhaafd blijven.  

Een belangrijke voorwaarde met het oog op de investering in een nieuwe Wheme is dat in de 
meerjarenbegroting de mogelijkheden voor pastoraat de komende jaren niet onder ontoelaatbare druk 
komen te staan.  

Dit laat onverlet dat het college van kerkrentmeesters op basis van de doorrekening van de 
meerjarenbegroting concludeert dat ook indien er geen nieuwe Wheme zou worden gebouwd en er 
geen vastgoed wordt verkocht, er op termijn van 2020 toch een financieel tekort zal kunnen ontstaan 
waardoor het niet meer mogelijk zal zijn om een vijfde (fulltime) predikantsplaats te kunnen financieren 
mocht één van de huidige predikanten vertrekken. De PKN heeft indertijd ook al hierop geattendeerd. 
Dit betekent dat er qua investeringen voor de komende jaren sowieso keuzes gemaakt moeten 
worden. Het wel of niet doorgaan van het project "de Wheme" verandert niets aan deze conclusie.  

Op grond van deze financiële analyse heeft het college van kerkrentmeesters de algemene kerkenraad 
geadviseerd dat de realisatie van een nieuwe Wheme alleen mogelijk is indien er door gemeenteleden 
vóór 1 oktober 2016 een bedrag van € 500.000,--, geoormerkt voor de nieuwe Wheme, wordt 
gedoneerd.  

De algemene kerkenraad heeft tijdens een extra vergadering op 19 april j.l. na afweging van de 
argumenten met ruime meerderheid besloten om het advies van het college van kerkrentmeester te 
volgen en in te stemmen met de realisatie van een nieuwe Wheme vast aan de Dorpskerk onder de 
voorwaarden dat (1) gemeenteleden totaal tenminste € 500.000,-- doneren, vóór 1 oktober 2016 en 
geoormerkt voor de nieuwe Wheme, (2) wordt onderzocht in welke mate er kostenbesparingen in het 
bouwplan gerealiseerd kunnen worden en (3) de uitgangspunten bij de meerjarenbegroting nog eens 
goed af te wegen en te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de financiële druk als gevolg van 
gewenste investeringen in de meerjarenbegroting te verlichten.  

Dit betekent dat de algemene kerkenraad en het college van kerkrentmeesters de komende tijd nog 
het nodige huiswerk hebben te doen. Er zullen meerdere keuzes gemaakt moeten worden aangaande 
de gewenste investeringen enerzijds en een gerichte fondsenwerving anderzijds. Blijft staan het 
hoofdbeleidsuitgangspunt dat uitgaven in de materiële sfeer niet ten koste mogen gaan van het zo 
belangrijke pastoraat.  

Gemeenteavond  

Zoals u inmiddels hebt begrepen is het nog een hele klus om de financiering van pastoraat en van 
kerkelijke gebouwen in de komende jaren binnen de kaders van beleid in goede banen te leiden. In de 
AK-vergadering van 19 april j.l. signaleerde de AK dat met verstandig beleid dit goed mogelijk moet 
zijn. Het vraagt niet alleen veel denkkracht, bezinning en gebed van het college van kerkrentmeesters 
en de algemene kerkenraad, maar van de gehele kerkelijke gemeente. Daarom willen we op 24 mei 
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a.s. met u hierover in gesprek. We willen u een toelichting geven over het algemene beleid van de 
Hervormde gemeente Nunspeet, de diverse financiële overwegingen en de mogelijkheden van 
financiering. Ook zal het ontwerp voor een nieuwe Wheme opnieuw gepresenteerd worden. De avond 
wordt gehouden in de Opstandingskerk. Aanvang 19.45, inloop vanaf 19.30 uur.  

Tenslotte  

Het concept verslag van de AK vergadering van 19 april j.l. zal in de volgende AK-vergadering van 17 
mei a.s. vastgesteld worden. Hierna volgt verdere concrete berichtgeving in het volgende nummer van 
ons kerkblad. De fondsenwerving die op beperkte schaal is begonnen past binnen het kader van het 
(onder voorwaarden) genomen besluit. In het volgende kerkblad volgt meer informatie over de 
fondswerving voor het project "De Wheme". 

 

 

Namens de Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters, 

 

F.A. van den Berg en G. van Meulen 

 

 

 


