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FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Advisering rekening 2020 van de
Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• 25 november 2019: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de
Protestantse Kerk Mechelen-Noord.
• 29 april 2021: De jaarrekening 2020 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord werd
ontvangen.
• Collegebeslissing 17 mei 2021 – agendapunt 41: verwijzing 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.
• De rekening 2019 werd goedgekeurd door Mevrouw de Gouverneur op 22 juni 2020. Het
gecumuleerd saldo per 31 december 2019 werd vastgesteld op 12.091,79 EUR.
Er is in de begroting 2020 een exploitatietussenkomst van 4.436,73 EUR en een
investeringstoelage van 8.500,00 EUR voorzien.
De Stad betaalde in 2020 een exploitatietoelage van 4.436,73 EUR en een
investeringstoelage van 2.986,17 EUR. Deze laatste werd echter f outief ook als
exploitatietoelage geboekt in de boekhouding van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.
• Het totaal van de exploitatieontvangsten bedraagt 3.987,71 EUR en het totaal aan
exploitatie-uitgaven bedraagt 16.586,81 EUR.
• Er is een exploitatietekort van 12.599,10 EUR, indien men het overschot van 2019
(12.091,79 EUR) en de ontvangen exploitatietoelagen (7.422,90 EUR) mee in rekening
brengt bekomt men een exploitatieoverschot van 6.915,59 EUR (N). Aangezien de correcte
ontvangen exploitatietoelagen maar 4.436,73 EUR bedragen (zie hoger) zal de correcte
N-waarde ook lager zijn, namelijk 3.929,42 EUR.
• In het budget was er een exploitatietekort voorzien van 15.675,00 EUR, met een tekort in
de rekening van 12.599,10 EUR doet de kerkfabriek het 3.075,90 EUR beter dan voorzien.
• De exploitatieontvangsten zijn af komstig uit de erediensten (2.458,71 EUR) en andere
zaken zoals vaste bijdragen (744,00 EUR), omhaling PCR (460,00 EUR) en gif ten (325,00
EUR).
• De voornaamste exploitatie-uitgaven zijn:

•
•

- vergoeding aan de synode: 5.140,00 EUR;
- nutsvoorzieningen: 3.231,07 EUR;
- kilometervergoeding bedienaar van de eredienst: 3.215,54 EUR.
De ontvangsten komen 2.012,29 EUR lager uit dan begroot en de uitgaven 5.088,19 EUR
lager. Deze sterke af wijkingen ten aanzien van het budget zijn te verklaren door de
verplichte sluiting van het kerkgebouw wegens Corona.
De enigste investering betreft schilderwerken buiten aan de kerk en in de vergaderruimte
voor een totaalbedrag van 3.379,61 EUR. Wegens de f outieve boeking van de
investeringstoelage van 2.986,17 EUR als exploitatietoelage (zie hoger) zijn er geen
investeringsontvangsten in de jaarrekening en is de Z-waarde van -3.379,61 EUR te laag.
Het correcte tekort m.b.t. de investeringen (Z-waarde) zou zijn -393,44 EUR.

Juridische grond
• Artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie e n 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.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad adviseert de rekening 2020 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord
gunstig, met de opmerking dat de investeringstoelage op het correcte rekeningnummer wordt
geboekt.
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