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FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2020 van
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• De gemeenteraad van 25 november 2014 nam kennis van de ministeriele besluiten m.b.t.
de samenvoeging van de kerkfabrieken.
• De gemeenteraad van 16 december 2019 hechtte goedkeuring aan het meerjarenplan
2020-2025 en nam akte van het budget 2020 van de kerkfabriek OLV van Hanswijk.
• De gemeenteraad van 14 december 2020 hechtte goedkeuring aan budgetwijziging 2020
van de kerkfabriek OLV van Hanswijk.
• Op 8 f ebruari 2021 werd de rekening 2020 ontvangen. De documenten werden
binnengebracht door het Centraal Kerkbestuur.
• Op 15 f ebruari 2021 (punt 37) verwijst het college de rekening 2020 van de ker kfabriek
OLV van Hanswijk voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de rekeningen bij de
gemeenteoverheid, moet de gemeenteraad advies uitbrengen over de rekening en dit advies
overmaken aan de provinciegouverneur.
In het luik investeringen moet elke investering in evenwicht sluiten. Indien men een overschot
(middelen ontvangen in 2020, maar betaling gebeurt in 2021) of een tekort (betaling in 2020,
ontvangst in 2021) op investeringen heeft (Z-waarde), moet men het overschot of tekort via
een budgetwijziging 2021 overdragen naar het volgend jaar.
De rekening 2019 werd goedgekeurd door Mevrouw de Gouverneur op 14 mei 2020. Het
gecumuleerd saldo per 31 december 2019 werd vastgesteld op 36.823,88 euro.
Bij de jaarrekening werd een interne kredietaanpassing bijgevoegd.
De Stad betaalde in 2020 een exploitatietoelage van 36.312,98 euro en een
investeringstoelage van 10.441,30 euro uit.

Het totaal aan exploitatieontvangsten bedraagt 103.151,53 euro, de exploitatieuitgaven komen
op 162.058,97 euro.
Er is een exploitatietekort van 58.907,44 euro, indien men het overschot van 2019 (36.823,88
euro) en de ontvangen exploitatietoelage (36.312,98 euro) mee in rekening brengt bekomt
men een exploitatieoverschot van 14.229,42 euro (N).
Dit overschot wordt deels mee in rekening gebracht voor het bepalen van de toekomstige
stadstoelage.
In het budget was er een exploitatietekort voorzien van 55.713,15 euro, met een tekort in de
rekening van 58.907,44 euro doet de kerkfabriek 3.194,29 euro slechter dan voorzien.
De verklaring hiervoor is grotendeels te zoeken in het privaat patrimonium. Er waren namelijk
meerkosten m.b.t. de sanering en restauratie van de kademuur van het Dijlehof/’t Arsenaal.
De voornaamste exploitatieontvangsten komen uit huren, pachten en gebruiksvergoedingen
van privaat patrimonium (49.768,77 euro) en ontvangsten uit stichtingen (41.128,40 euro).
De voornaamste exploitatie-uitgaven zijn:
• hoof dgebouw eredienst: 43.234,64 euro;
• privaat patrimonium: 83.091,43 euro.
De voornaamste investeringen zijn de renovatie van de gevel en daken van de pastorij
en de schilderwerken m.b.t. de doorgang van de sacristie/crypte.
Juridische grond
• Artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten: De rekeningen worden jaarlijks bij de gemeenteoverheid en
bij de provinciegouverneur ingediend door het Centraal Kerkbestuur waaronder de
kerkfabrieken ressorteren.
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De gemeenteraad adviseert de rekening 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van
Hanswijk gunstig.
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