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TITEL
Agendapunt : Akteneming budgetwijziging 2022 en budget 2023 kerkfabriek 
Sint-Niklaas
 
Motivering

Voorgeschiedenis
- Op 12/09/2022 keurt de kerkraad de budgetwijziging 2022 en het budget 
2023 goed.
- Op 14/09/2022 worden de budgetwijziging 2022 en het budget 2023 
overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Feiten en context
De gemeenteraad dient akte te nemen van de budgetwijziging 2022 en het 
budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Niklaas.

Juridische grond
Artikel 40 van het decreet van 22 december 
2017 over het lokaal bestuur

regelt de bevoegdheden van de 
gemeenteraad

Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 boekhouding van de besturen van de 
eredienst

MB van 27 november 2006, gewijzigd bij MB 
van 12 februari 2013

modellen boekhouding besturen van de 
eredienst

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 
oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 
december 2012

algemeen reglement op de boekhouding 
van de eredienst

Decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet 
van 6 juli 2012

materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten

Advies
Er wordt negatief advies verleend om een gemeentelijke toelage voor de 
kerkfabriek Sint-Niklaas te voorzien.

Argumentatie
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In het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Niklaas wordt een te ontvangen 
gemeentelijke exploitatietoelage van 1.533,88 euro ingeschreven. Verwijzend 
naar de strategische nota van het meerjarenplan, wordt echter bevestigd dat 
de kerkraad niet de intentie heeft om beroep te doen op deze gemeentelijke 
toelage.
De gemeente zal dan ook geen toelage aan de kerkfabriek Sint-Niklaas 
opnemen in haar budget 2023. De woonstvergoeding voor de bediener van 
de eredienst blijft wel voorzien.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2022 en het budget 
2023 van de kerkfabriek Sint-Niklaas, waarvan kopie in bijlage.

Namens de gemeenteraad

(get.) Nele Moortgat
waarnemend algemeen directeur

(get.) Rodney Talboom
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Nele Moortgat Luc Bouckaert

waarnemend algemeen directeur burgemeester
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