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Onderwerp:

Goedkeuring budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 van de
kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van
Zwevegem.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Het op 1 maart 2005 in werking getreden decreet van 7 mei 2004 (behalve het financiële gedeelte)
betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
- Het op 6 juli 2012 door de Vlaamse Regering bekrachtigde decreet tot wijziging van diverse bepalingen van
het decreet van 7 mei 2004, welke in werking is getreden op 1 januari 2013.
Juridische grond
- Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten, waarin de nadere regels voor de financiële cyclus en de boekhouding van de besturen van de
erediensten werd vastgesteld.
- Ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de bijbehorende modellen werden vastgesteld.
- Eredienstendecreet artikel 45 t.e.m. 49.
Verwijzingsdocumenten
Budgetwijziging 2020 (bijlage_2020_48)
Budgetten 2021 (bijlage_2020_49)
Motivering
Het besluit van de Vlaamse regering bevat een gefaseerde inwerkingtreding.
De nieuwe regeling ging in vanaf het dienstjaar 2008, te beginnen met het meerjarenplan 2008-2013 en het
budget 2008, met als vervolg hierop de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014, en
het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020.
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Artikel 41 van het eredienstendecreet vermeldt dat binnen zes maanden na de installatie van de
gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad, de kerkraad een meerjarenplan vaststelt dat de
financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes jaar, die telkens
ingaat het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur.
De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend organisme en aan
de goedkeuring van de gemeenteraad.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die
ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de gemeentelijke
overheid en dient zijn besluit te versturen uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen in kwestie en het erkend representatief
orgaan.
Op 26 november 2007 werden de voor het eerst opgemaakte gecoördineerde meerjarenplannen 2008-2013
voor alle kerkfabrieken goedgekeurd.
Op 28 oktober 2013 werden de gecoördineerde meerjarenplannen 2014-2019 voor alle kerkfabrieken
goedgekeurd.
Op 28 oktober 2019 werden de gecoördineerde meerjarenplannen 2020-2025 voor alle kerkfabrieken
goedgekeurd.
Op 22 juni 2020 was er overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur van Zwevegem, waarbij de
opmaak meerjarenplanning naar aanleiding van opmaak budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 uitvoerig
werd besproken en geduid.
De gecoördineerde budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 werden respectievelijk op 09 oktober 2020 en
op 13 oktober 2020 ingediend door het centraal kerkbestuur van Zwevegem bij de bisschop van Brugge.
Het gunstig advies van de bisschop bij de gecoördineerde budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 van de
kerkfabrieken van de parochies die ressorteren onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem werd
overgemaakt aan het gemeentebestuur en de kerkbesturen respectievelijk op 12 oktober 2020 voor de
budgetwijziging 2020 en op 19 oktober 2020 voor de budgetten 2021.
De gecoördineerde budgetwijziging 2020 en de budgetten 2021 werden respectievelijk op 20 oktober 2020
en op 21 oktober 2020 ingediend door het centraal kerkbestuur van Zwevegem bij het gemeentebestuur.
De budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 van onderstaand vermelde kerkbesturen werden onderzocht.
Het nazicht geeft niet direct aanleiding tot opmerkingen welke een goedkeuring van de budgetwijziging 2020
en de budgetten 2021 verhinderen, overeenkomstig artikel 48.
De budgetwijziging 2020 en de budgetten 2021 wijzigen de eerder opgemaakte meerjarenplannen 20202025.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

AR

BI

Raming

2020

664300

079000

128.929,00 euro

2021

649400

079000

152.121,66 euro

2021

664300

079000

104.000,00 euro

BESLUIT
18 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet,
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert
Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman)
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9 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche,
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
Enig artikel
GOEDKEURING van de budgetwijziging 2020 (bijlage_2020_48) en de budgetten 2021 (bijlage_2020_49)
van alle kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, zijnde :
Kerkfabriek

Exploitatietoelage

Investeringstoelage

Omschrijving

59.858,53

70.929,00

Herstel dak boven doopvont

BUDGETWIJZIGING 2020
Sint-Amandus

Herinrichting kelder

Zwevegem

Herstel dakpannen

BUDGETTEN 2021
Sint-Amandus

40.964,56

Herinrichting kelder

31.500,00

Brand- en inbraakbeveiliging

Zwevegem
St.Maria-Bernarda

5.429,58

Voegwerken steunberen

21.500,00

Brand- en inbraakbeveiliging

Zwevegem-Knokke
St.Jozef Arbeider

3.395,39

0,00

11.666,34

6.500,00

Brand- en inbraakbeveiliging

20.021,82

31.500,00

Voegwerken toren

Zwevegem-Kappaert
OLV. Hemelvaart
Heestert
Sint-Eligius

Brand- en inbraakbeveiliging

Moen
St.Amand en St.Anna

36.566,15

6.500,00

Brand- en inbraakbeveiliging

34.077,82

6.500,00

Brand- en inbraakbeveiliging

152.121,66

104.000,00

Otegem
St.Dionysius en St.Genesius
Sint-Denijs
TOTAAL budgetten 2021

Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove

(get.) Dirk Desmet

algemeen directeur

voorzitter
Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 26 november 2020

Jan Vanlangenhove

Dirk Desmet

algemeen directeur

voorzitter
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