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KERKFABRIEK SINT-MARTINUS - KENNISNAME BUDGETWUZIGING 2021.

Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiéle organisatie en werking van de erkende
erediensten, hierna Eredienstendecreet (metlatere wijzigingen).
Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdendehet algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Ministerieel Besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst.
De omzendbrief van 1 maart 2013, met referentie BB — 2013/01, aangaande de boekhouding
van de besturen van de eredienst en in het bijzonder punt 13 Grensoverschrijdende besturen
van de eredienst (betreffende de besturen van de eredienst die erkend zijn met een
gebiedsomschrijving die de grenzen van één gemeente overschrijdt).
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 met latere wijzigingen.
Motivering
Het ontwerp van de budgetwijziging vertrekt van
goedgekeurd door de kerkraad op 21/10/2020.

het gewijzigde

Het ontwerp van de budgetwijziging 2021 en zijn toelichting.
De kerkraad heeft de budgetwijziging 2021 goedgekeurd op 19 oktober 2021.
Het advies van het Bisdom Gent is nog niet binnengekomen.
Financieel kader
De gemeentelijke investeringstoelage wordt geschrapt in 2021.

meerjarenplan

Stemresultaat
geen stemming
Besluit
Artikel 1

De raad neemt kennis van de budgetwijziging 2021. De gemeentelijke
exploitatietoelage bedraagt O euro. De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt
0 euro. De investeringstoelage van 41.000 euro wordt verschoven naar 2022.

Artikel 2

Dezebeslissing wordt overgemaakt aan:
-

de toezichthoudende overheid;

-

het centraal kerkbestuur;

-

de provinciegouverneur.
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