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Kennisname van het budget 2015 van de kerkraad Emmaüsparochie
Samenvatting
De kerkraad Emmaüsparochie dient het budget 2015 in. De gevraagde exploitatietoelage en de gevraagde
investeringstoelage blijven binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019. De gemeenteraad
dient akte te nemen van het budget 2015.
Motivering
Voorgeschiedenis
3 november 2014: de gemeenteraad hechtte goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkraad
Emmaüsparochie.
Feiten en context
Indien de gevraagde exploitatietoelage en de gevraagde investeringstoelage binnen de grenzen van het
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 blijven, dient de gemeenteraad akte te nemen van het budget 2015.
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 Emmaüsparochie vraagt voor 2015 een exploitatietoelage van 55.029 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.
exploitatie-ontvangsten eredienst
exploitatie-ontvangsten privaat patrimonium
exploitatie-uitgaven eredienst
exploitatie-uitgaven privaat patrimonium
Gecorrigeerd overschot vorige jaren

10.625 euro eigen investeringsontvangsten
0 euro
-74.465 euro investeringsuitgaven
- 5 euro
8.816euro

0 euro
-0 euro

exploitatietoelage
Exploitatietoelage in het MJP

55.029 euro investeringstoelage
55.029 euro Investeringstoelage in het MJP

0 euro
0 euro

Besluit
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van de kerkraad Emmaüsparochie.
Opvolging
Origineel
Kopie

Dienst financiën
Agentschap Binnenlands Bestuur, kerkraad Emmaüsparochie, centraal kerkbestuur
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