
Het Beleidsplan voorziet in de instelling van een Commissie 2020 die de uitvoering van de besluiten 

van de Algemene Kerkenraad van de PGM over het Beleidsplan ter hand neemt. De Commissie 2020 

wordt ingesteld door de AK. Zij rapporteert ook aan de AK. 

1. Samenstelling 

De commissie bestaat uit 5 leden. De wijkkerkenraden dragen leden voor. De AK kan ook zelf 

leden aanzoeken. De AK benoemt.  Bij voorkeur komen de leden uit de verschillende 

wijkgemeenten . 

De Cie 2020 kiest uit haar leden een voorzitter en is vrij in het maken van verdere 

functieverdelingen binnen de Cie. 

 

2. Taak 

De Cie 2020 heeft tot taak de uitvoering van de AK-besluiten voor te bereiden en te 

begeleiden. 

Het gaat daarbij om: 

a) Het organiseren/faciliteren van het proces van vorming van drie ‘nieuwe’ wijken, met 

gebruikmaking van het werk van de ‘verkenners’; 

b) Voorstellen voor een nieuwe omschrijving van taken en bevoegdheden van de nieuwe 

AK, CVK en centrale diaconie; 

c) Idem voor jeugdwerk en ouderenpastoraat, centraal georganiseerd; 

d) Voorstellen voor de wijze waarop Ontmoeting en Koorkerkgemeenschap participeren in 

het PGM-brede besluitvormingsproces; 

e) Het opstellen van een concept van een nieuwe Plaatselijke Regeling. 

 

3. Planning 

De Cie 2020 stelt een stappenplan op en geeft aan op welke momenten van de AK besluiten 

worden verwacht. Dit stappenplan wordt uiterlijk 1 december 2015 (NB: deze datum hangt 

wel af van de start van deze commissie) ter goedkeuring aan de AK voorgelegd.  

De planning is er in ieder geval op gericht dat er per 1-1-2017 een nieuwe wijkindeling 

bestaat en dat er per die datum een nieuwe AK operationeel is. Dat betekent dat de 

uitgangspunten en concepten voor taken- en bevoegdhedenomschrijvingen 1 juli 2016 

gereed zijn. 

 

4. Communicatie 

De Cie 2020 communiceert op vaste, voorspelbare momenten richting de gehele PGM. Dit 

kan via het Middelburgs Kerkblad, maar ook op andere manieren. 

 

5. Verantwoording 

De Cie 2020 rapporteert tenminste één maal per twee maanden aan de AK of zoveel vaker 

als de Cie of de AK noodzakelijk achten. 

 

Middelburg, 28-9-2015 


