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Advies over jaarrekening 2021 van de kerkfabriek St. Jozef Huivelde

Motivering
Aanleiding en context
Jaarlijks stelt het bestuursorgaan van de kerkfabriek de rekening van het voorgaande dienstjaar vast en
bezorgt deze aan het centraal kerkbestuur van de Rooms-Katholieke eredienst. Het centraal
kerkbestuur dient deze jaarrekening daarna in bij de gemeente.

Juridische grond







Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 55
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen
van de erkende erediensten en latere wijzigingen
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 en latere wijzigingen
Omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de eredienst

Argumentatie en advies





De jaarrekening 2021 van de erkende erediensten bestaat uit een financieel gedeelte en een
toelichting.
Het financieel gedeelte (de eigenlijke rekening) bevat een overzicht van de ontvangsten en
uitgaven die gedaan werden gedurende het financieel boekjaar en is opgemaakt volgens het
wettelijk opgelegde model. De toelichting bestaat uit een aantal wettelijk opgelegde
documenten.
De voorgelegde jaarrekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Jozef Huivelde is opgemaakt
volgens de wettelijke voorschriften. De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2021 bedroeg €
14013,19 en de investeringstoelage € 7441,50.



De gemeenteraad wordt gevraagd een gunstig advies te verlenen.

Budget / Visum
Niet van toepassing

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
De gemeenteraad verleent gunstig advies over de jaarrekening 2021 zoals vastgesteld door de
kerkfabriek Sint-Jozef Huivelde.

Artikel 2.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur van de Rooms-Katholieke
eredienst en aan de diensten van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
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