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Goedkeuring te hechten aan het budget 2015 van de kerkraad Goddelijk Kind Jezus
Samenvatting
De kerkraad Goddelijk Kind Jezus dient het budget 2015 in. De gevraagde exploitatietoelage blijft niet binnen de
grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het budget
2015 goed te keuren.
Motivering
Voorgeschiedenis
7 november 2013: de gemeenteraad hechtte goedkeuring aan het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de
kerkraad Goddelijk Kind Jezus.
Feiten en context
Indien de gevraagde exploitatietoelage en/of de gevraagde investeringstoelage niet binnen de grenzen van het
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 blijven, dient de gemeenteraad het budget 2015 goed te keuren.
Advies
Op 8 augustus 2014 werd er een gunstig advies verleend door de bisschop van Antwerpen.
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie van de erediensten.
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.
Ministrieel besluit van 27 november 2006 waarin de bijhorende modellen worden vastgelegd.
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Argumentatie
De kerkraad Goddelijk Kind Jezus vraagt voor 2015 een exploitatietoelage van 26.126 euro en geen
investeringstoelage.
De exploitatietoelage dient voornamelijk voor de betaling van de kosten van het houden van de eredienst, de
nutsvoorzieningen, de verzekeringen, bezoldigingen en het onderhoud van de gebouwen van de eredienst.
De toelage valt niet binnen het meerjarenplan. De oorzaak hiervoor ligt bij het negatieve gecorrigeerd saldo dat een
geraamd getal is op basis van het resultaat is van 2013 en een raming voor 2014. Volgens de berekening van de
K-waarde zou er voor 2014 een overschot zijn van 8.031 euro waardoor deze een grote negatieve waarde van
-6.666 euro bedraagt. In het budget 2015 wordt dit fictieve overschot meegenomen in de berekening van de
toelage. Het jaar 2014 is nog niet afgelopen waardoor het werkelijke overschot nog niet gekend is.
De ontvangsten in het budget 2015 liggen 50 euro hoger dan de ontvangsten in het meerjarenplan.
De uitgaven in het budget 2015 liggen 550 euro lager dan de uitgaven in het meerjarenplan.

Het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven voor 2015 bedraagt slechts 19.460 euro zodat de kerkraad het
berekende bedrag budget 2015 niet volledig nodig heeft. Zij komt toe met het voorziene bedrag van 20.060 euro en
dient dus geen hoger budget op te vragen.
Het zou bovendien niet correct zijn om aan de kerkraad te vragen om de reële uitgaven te verminderen met 6.066
euro (=20%) om te voldoen aan een fictief berekend getal.
Daarom wordt voorgesteld om de toelage voor het budget 2015 goed te keuren.
exploitatie-ontvangsten eredienst
exploitatie-ontvangsten privaat patrimonium
exploitatie-uitgaven eredienst
exploitatie-uitgaven privaat patrimonium
Gecorrigeerd overschot vorige jaren

10.650 euro eigen investeringsontvangsten
0 euro
-30.110 euro investeringsuitgaven
- 0 euro
-6.666euro

0 euro
-0 euro

exploitatietoelage
Exploitatietoelage in het MJP

26.126 euro investeringstoelage
20.060 euro Investeringstoelage in het MJP

0 euro
0 euro

Besluit
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het budget 2015 van de kerkraad Goddelijk Kind Jezus.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
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Kopie

Dienst financiën
Agentschap Binnenlands Bestuur, kerkraad Goddelijk Kind Jezus, centraal kerkbestuur

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 7-11-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 15/04/2014 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

