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Vergadering van 6 december 2021
2021_GR_00427 Eredienst - Budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturenStadstoelage - Kennisneming
Bevoegd: Sami Souguir

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten art. 48.
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
 Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende
het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Motivering

De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan.
Het ontwerp van de budgetten werd besproken met de subsidiërende overheid i.c. de Stad
Gent. De hier voorgelegde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde
meerjarenplannen opgenomen bedragen niet.
Een 1e reeks van 12 budgetten over het dienstjaar 2022 werd onderzocht en heeft geen
aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de
gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetten overschrijden de grenzen van de in de
goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet.
Het eredienstbestuur van Sint-Amandus (Sint-Amandsberg) doet geen beroep op een
stadstoelage en komt in aanmerking voor kennisneming budget 2022 (reeks 1).
De voorgestelde budgetten 2022 (reeks 1) van de hierna vermelde besturen van de eredienst
komen in aanmerking voor kennisneming en de kredieten voor de naast hun naam vermelde
stadstoelage worden voorgesteld voor inschrijving in de stadsbegroting 2022 voor een
totaalbedrag van 255.911,80 EUR:
Heilig Kruis (Sint-Kruis-Winkel)
O.L.V. (Oostakker)
O.L.V. Geboorte
Sint-Amandus (Oostakker)
Sint-Bavo (Mendonk)
Sint-Bernadette

6.643,88 EUR
15.550,06 EUR
10.710,61 EUR
32.735,82 EUR
21.812,83EUR
14.954,51 EUR

Sint-Eligius (Gentbrugge)
Sint-Livinus (Gent-Ledeberg)
Sint-Simon & Judas
Anglicaanse kerk St.-John’s
Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord)

16.438,13 EUR
39.554,39 EUR
43.388,15 EUR
25.784,32 EUR
28.339,10 EUR

De integrale betoelaging van de hierna vermelde werken komt in aanmerking voor
kennisneming overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van de in
de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet overschrijdt.
De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 5.000,00 EUR, opgenomen in de
budget 2022 (reeks 1) zijn noodzakelijk:
Sint-Amandus (Oostakker)
- Ereloon CV: 5.000,00 EUR.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 19/11/21
Vastleggingnummer(s): EXPL.: 5621011434 tem 5621011444. INV: 5621011433
Voorgestelde uitgaven: € 260.911,80
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
Totaal

PAT
347810000
E
NIET_RELEVANT
255.911,80
255.911,80

Verwachte ontvangsten: € 0,00
Gebudgetteerd: Ja

Bijgevoegde bijlage(n):






budget 22 Anglicanen rks 1
budget 22 H Kruis SKW rks 1
budget 22 OLV Geboorte rks 1
budget 22 OLV SA rks 1
budget 22 Protestanten N rks 1

PAT
347810000
I
NIET_RELEVANT
5.000,00
5.000,00










budget 22 SS Simon Judas rks 1
budget 22 St.-Amandus (OO) rks 1
budget 22 St.-Amandus (SA) rks 1
budget 22 St.-Bavo rks 1
budget 22 St.-Bernadette rks 1
budget 22 St Eligius rks 1
budget 22 St.-Livinus rks 1
financiële bijlage BU 22 rks 1

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:
Artikel 1:
Neemt kennis van budget 2022 (reeks 1) van het eredienstbestuur van Sint-Amandus (SintAmandsberg) dat geen beroep doet op een exploitatietoelage.
Artikel 2:
Neemt kennis van budget 2022 (reeks 1) van volgende eredienstbesturen waarbij tot herstel van
het evenwicht van hun begroting een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een
bedrag van 255.911,80 EUR:
Heilig Kruis (Sint-Kruis-Winkel)
O.L.V. (Oostakker)
O.L.V. Geboorte
Sint-Amandus (Oostakker)
Sint-Bavo (Mendonk)
Sint-Bernadette
Sint-Eligius (Gentbrugge)
Sint-Livinus (Gent-Ledeberg)
Sint-Simon & Judas
Anglicaanse kerk St.-John’s
Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord)

6.643,88 EUR
15.550,06 EUR
10.710,61 EUR
32.735,82 EUR
21.812,83EUR
14.954,51 EUR
16.438,13 EUR
39.554,39 EUR
43.388,15 EUR
25.784,32 EUR
28.339,10 EUR

Artikel 3:
Neemt kennis van de integrale betoelaging van de hiernavermelde werken, overwegende dat de
gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde
meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet overschrijdt. De hieronder vermelde werken
voor een totaalbedrag van 5.000,00 EUR opgenomen in de budget 2022 (reeks 1) zijn
noodzakelijk.
Sint-Amandus (Oostakker)
- Ereloon CV: 5.000,00 EUR

