UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 3 november 2014

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric – burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf
Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc – schepenen; Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter; Gladiné Pierre, Meeus
Paul, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, De Wilde
Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx
Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Guedon John, Versmissen Tom, Grooten Eddy,
Driesen Josiane, Van Otten Jan, Van Heupen Nic – raadsleden; Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Vermeijen Danny – raadslid

Kennisname van het budget van het jaar 2014 van de kerkraad Emmaüsparochie
Samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2014 van de nieuwe kerkraad
Emmaüsparochie. Het budget 2014 is de som van de budgetten van de 3 vroegere parochies.
Motivering
Voorgeschiedenis
De Vlaamse Regering heeft bij ministrieel besluit van 2 juli 2014 beslist tot samenvoeging van de parochies
Onze-Lieve-Vrouw Zevendonk, Blijde Boodschap en Sint-Franciscus van Assisi. Deze nieuwe parochie draagt de
naam Emmaüsparochie.
De drie betrokken kerkraden hebben per eind augustus 2014 een eindrekening gemaakt. Deze eindrekeningen
werden op 22 september 2014 goedgekeurd door de provinciegouverneur.
De gemeenteraad hecht in de zitting van 3 november 2014 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 2014.
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.
Ministrieel besluit van 27 november 2006 waarin de bijhorende modellen worden vastgelegd.
Argumentatie
De nieuw opgerichte kerkraad Emmaüsparochie heeft voor 2014 een budget nodig. Dit werd opgemaakt in
samenspraak met de experten van Religiosoft. Als basis werd vertrokken van het budget van de kerkraad O. L. V.
Zevendonk, omdat dit de oudste van de drie parochies is. Via deze budgetwijziging worden hieraan de saldi, op
basis van de eindrekeningen, van de kerkraden Blijde Boodschap en Sint Franciscus van Assisi toegevoegd. Er zijn
geen verhogingen in de budgetten opgenomen. Er is geen effect op de voorziene gemeentelijke toelagen voor
2014.
De kerkraad Emmaüsparochie vraagt voor 2014 een exploitatietoelage van 57.438 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.
Overzicht

exploitatie-ontvangsten eredienst
exploitatie-ontvangsten privaat patrimonium
exploitatie-uitgaven eredienst
exploitatie-uitgaven privaat patrimonium
Gecorrigeerd overschot vorige jaren

4.300 euro eigen investeringsontvangsten
0 euro
-66.357 euro investeringsuitgaven
- 5 euro
4.624 euro
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exploitatietoelage
Exploitatietoelage in het MJP

57.438 euro investeringstoelage
57.438 euro Investeringstoelage in het MJP

0 euro
0 euro

Besluit
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de in 2014 nieuw opgerichte kerkraad Emmaüsparochie.
Opvolging
Origineel
Kopie

Dienst financiën
Agenstschap Binnenlands Bestuur, kerkraad Emmaüsparochie, centraal kerkbestuur
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