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Beschrijving
Aanleiding en context
In de zitting van 3 november 2014 hechttte de gemeenteraad goedkeuring aan het gewijzigde
meerjarenplan 2014 – 2019 van de kerkraad Sint Pieter.
De kerkraad Sint Pieter heeft in 2015 een nieuwe wijziging van het meerjarenplan ingediend.
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie van de erediensten, gewijzigd bij
decreet van 6 juli 2012.
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten.
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Ministrieel besluit van 27 november 2006 waarin de bijhorende modellen worden vastgelegd.
Argumentatie
De kerkraad vraagt een budgetwijziging met vermeerdering van meerdere hoofdfuncties in het
investeringsbudget. Hiervoor is er een wijziging van het meerjarenplan nodig.
De voorziene exploitatietoelage 2015 en investeringstoelage 2015 blijven onveranderd. De wijziging
van het meerjarenplan heeft ook geen invloed op de gemeentelijke toelagen in de periode 2016 2019.
De kerkraad heeft volgende wijzigingen in het meerjarenplan opgenomen:
Wijzigingen in het exploitatiebudget.
De exploitatie ontvangsten en exploitatie uitgaven worden beide met 6.000 euro verminderd.
De ontvangsten worden verlaagd met 6.000 euro als gevolg van minder inkomsten ( intresten ) uit
spaar- en termijnbeleggingen. Dit als gevolg van de huidige lage rentevergoedingen.
De uitgaven worden verlaagd met 6.000 euro doordat er geen roerende voorheffing op
huurontvangsten van de GSM operatoren meer moet betaald worden.
Daarnaast wordt voortaan de uitgave voor vervangingen koster en organist ( 1.250 euro ) voor
hetzelfde bedrag geboekt onder budget prestatievergoedingen vrijwilligers.
Wijzigingen in het investeringsbudget.
De centrale verwarmingsinstallatie in het gebouw Schoolstraat 1 dient onvoorzien hersteld te worden.
Hiervoor wordt een uitgave van 10.000 euro onder investeringen privaat patrimonium voorzien. Deze
uitgave wordt gefinancierd met gelden van de patrimoniumrekening van de kerkraad.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Financiële informatie
Geen budgettaire impact.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de
kerkraad Sint-Pieter.
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