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Goedkeuring te hechten aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkraad Sint-Pieter
Samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019
van de kerkraad Sint-Pieter. De wijziging omvat de vermindering van de werkingstoelage 2015 en de toekenning
van een investeringstoelage 2015 voor hetzelfde bedrag voor de uitvoering van noodzakelijke beveiligingswerken (
brand- en inbraakbeveiliging ) in de Sint-Pieterskerk.
Motivering
Voorgeschiedenis
De Kerkraad van Sint-Pieter heeft een aanvraagdossier opgemaakt voor de noodzakelijke beveiligingswerken,
brand- en inbraakbeveiliging, in de Sint-Pieterskerk, grote Markt 801 te Turnhout
De Kerkraad heeft gebruik gemaakt van de stockaanbesteding, gegund op 14 september 2009 aan Ardovlam nv,
Kruisboommolenstraat 13 te 8800 Roeselare.
De gemeenteraad heeft in de zitting van 24 februari 2014 kennis genomen van het dossier van de
beveiligingswerken in de Sint-Pieterskerk. Ze heeft tegelijk beslist om het gemeentelijke subsidiebedrag van
14.880,84 euro als investeringstoelage te voorzien in het budget 2015 waarbij de werkingstoelage 2015 voor een
identiek bedrag zal worden verlaagd.
Juridische grond
Het (gecoördineerde) Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten vooziet in een subsidiestelsel voor
restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten die toebehoren aan of worden beheerd door lokale
besturen en die bestemd zijn voor de uitoefening van een erkende eredienst
De kosten van herstel en restauratie van een geklasseerd gebouw worden, krachtens het restauratiepremiebesluit,
gedragen door het Vlaams gewest ( 60%), de provincie (20%) de gemeente (10%) en de kerkfabriek (10%).
De bevoegde afdeling van het agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen te Brussel berekent de premie op basis
van een aanvaarde kostenraming, verhoogd met 10% voor algemene kosten.
Argumentatie
Het aanvraagdossier beveiligingswerken is tot stand gekomen in overleg met de Financiële Diest en de dienst
Facility Management van Stad Turnhout.
Het totaalbedrag van de aanvaarde offerte, opgemaakt door Ardovlam, voor de beveiligingswerken in de
Sint-Pieterskerk bedraagt 136 566,61 EUR, incl. 21% BTW. De totale kostprijs van de subsidieerbare
werkzaamheden wordt geraamd op 135 280,37 EUR, incl. BTW. De premie wordt verhoogd met 10% voor
algemene kosten. De totale restauratiepremie bedraagt 148 808,41 EUR, incl. BTW. De tussenkomst van Stad
Turnhout bedraagt 10% van de totale restauratiepremie, zijnde 14 880,84, incl. BTW.
De nodige investeringskredieten worden nu via een wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en daarna in het
budget 2015 voorzien. Er werd een afspraak met de Kerkraad gemaakt dat de werkingstoelage voor een identiek
bedrag verlaagd zal worden.

Omdat de ontvangst van de gewestelijke toelage niet exact kan worden bepaald, voorziet de kerkraad in een
“tijdelijke lening of kaskrediet” om de leverancier tijdig te kunnen betalen.
De kerkraad heeft volgende wijzigingen in het meerjarenplan opgenomen:
M.b.t. de exploitatierekening:
De kosten aan het hoofdgebouw van de eredienst worden verminderd met 17.500 euro.
Er worden intresten voor leningen voorzien voor 2.500 euro.
Het resultaat is dat de exploitatie-uitgaven worden verminderd met 15.000 euro waardoor ook de exploitatietoelage
vanwege de Stad Turnhout verminderd met 15.000 euro.
M.b.t. de investeringsrekening:
Ontvangsten
Er wordt een investeringstoelage vanwege de Stad Turnhout voorzien van 15.000 euro.
Er wordt een gewestelijke premie voorzien van 120.000 euro.
De kerkraad zal zelf ook tussenkomen voor 15.000 euro.
Er wordt een lening voorzien voor het volledige bedrag van de investering, namelijk 150.000 euro
Uitgaven
Er wordt een investeringsuitgave voor grote herstellingen ingeschreven voor 150.000 euro.
Er wordt een vervroegde terugbetaling van een lening voorzien voor 150.000 euro.
Besluit
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkraad
Sint-Pieter.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
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