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9. Budget 2022 - Kerkfabriek Heilige Damiaan van Motokai (Tremelo Ninde)

Voorgeschiedenis
' Het Centraal Kerkbestuur van Tremelo diende op 2 december 2021het budget 2022in,

betreffende de kerkfabriek Heilige Damiaan van Molokai (Ninde).
' Het besluit van 21 april2O2O betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van

de kerkfabriek Heilige Damiaan van Molokai(Tremelo Njnde)

Feiten en context
' De gemeente Rotselaar heeft een aantal kerken op haar grondgebied (Rotselaar, Heikant,

Werchter, Wezemaal) waar ze eventuele tekorten van exploitatie/investeringen moet bijpassen.
Daarnaast draagt ze ook bij in de Kerkfabriek Heilige Damiaan vaan Molokàite Tremeló-ruinOe
(21,42o/o) en de Evangelische Kerk Leuven (4%).

Juridische gronden
. Het decreet lokaal bestuur van22 december 20i7.
' Artikels 46-50 en 5211, 51 van het decieet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en

werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2o12.
De kerkfabrieken dienen een meerjarenplan op te maken dat de financiële afspraken tussen de
gemeente en de kerkfabriek vastlegt voor een periode van zes jaar.
De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend
representatief orgaan en aan de goedkeuring van de gemeenteraad.
De kerkraad stelt jaarlijks op basis van het meerjarenplan het budget van de kerkfabriek voor het
volgende boekjaar vast en dient het voor 30 juni in bij het centraal kerkbestuur.
De budgetten worden na het advies van het erkend representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober
bij de gemeente ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.
De gemeentebesturen passen de tekorten bijvan de exploitatie van de kerkfabrieken en dragen
bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst.

Argumentatie
' De decretale bepalingen betreffende de kerkbesturen bepalen dat de gemeenteraad zich moet

uitspreken bij het meerjarenplan van een kerkbestuur alsook bij de wijzigingen daarvan.
' Het budget 2022 bevat enerzijds een overzicht van de exploitatie- en investeringsbudgetten en

anderzijds de exploitatie- en investeringstoelagen die de gemeente zal moeten bijpassen tijdens
het komende jaar.
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exploitatietoelage 2022MJP 2022 budset
Heilige Damiaan van Molokai (Tremelo Ninde)
oedeelte Rotselaar 21,42o/o' 1.684,65 2.725,37

investeringstoelage 2022MJP 2022 budqet
Heilige Damiaan van Molokai(Tremelo Ninde)
qedeelte Rotselaar 21,42% . 0 0

Uit het meerjarenplan wordt jaarlijks het budget afgeleid en aan de gemeenteraad voorgelegd in

een aparte beslissing. De gemeenteraad moet het budget aan het meerjarenplan goedkeuren of
aanpassen aan de gemaakte afspraken.'Het gemeentebestuur kan de tekorten bijpassen van de
exploitatie van de kerkfabrieken en bijdragen in de investeringen in de gebouwen van de

eredienst.
ln het initiële meerjarenplan 2O20-2025 werd er voor werkingsjaar 2021 ook een exploitatietoelage
gevraagd, maar die toelage werd bij het indienen van het budget 2021 niel heïnomen. Er werd op
die manier 1.676,39 euro bespaard. Voor werkingsjaar 2020 werd de gevraagde exploitatietoelage
wel uitbetaald.

Bijlagen
. Budget 2022Kerkfabriek Heilige Damiaan van Molokai'(Tremelo Ninde)
. Meerjarenplan 2020-2025 Centraal Kerkbestuur Tremelo (goedkeuring GR 211041202O)

Besluit

Na beraadslaging,
17 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Frans Vansteenbeeck, llse Michiels,
Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Stella Beckx en Gert Heylen
7 onthoudingen: Jeroen Janssens, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Maarten Mommaerts, Liesbet
Serneels, Heidi Pittomvils en Farida Tierens
Artikel í:
De gemeenteraad keurt het budget 2O22van de kerkfabriek Heilige Damiaan van Molokai (Tremelo

Ninde) goed.
Artikel2:
Dit besluit wordt overgemaakt'aan de kerkfabriek en de provinciegouverneur.

Opgemaakt op 22 december'2O21

An Craninckx
algemeen directeur

Bart De Vos
voorzitter
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