ozÕÉ,
uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
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Gemeenteraad
27 juni2016

Algemeen bestuur

- Kerkfabriek

Sint-Jozef - jaarrekening 2015 - advies.

aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul

VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 7 me¡ 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 6 iuli 2012:
Gelet op het 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
besturen van de erkende erediensten, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering
van 14 december 201 2;
Gelet op het 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 erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten;
Gelet op de beslissing van 28 januari 2016 van de kerkraad van Sint-Jozef Eeklo;
Gelet op de toelichting bij de jaarrekening 2015, voorgelegd door de kerkfabriek;
Gelet op de volgende resultaten:
Exploitatie Ontvangsten Dienstjaar

€
11.325,62
.c

Exploitatie Uitgaven Dienstjaar
Exploitatie Toelage Dienstjaar (=gemeentelijk)

t

21.797,09

€
14.988.67

Exploitatie OverschoUTekort vorige dienstjaren

€ 1,61

Overboekingen naar nvesteringen

€ 0,00

I

Stad Eeklo energiek, eigenz¡nnig, echt.

nvestering Ontvangsten Dienstjaar

€ 0,00

lnvestering Uitgaven Dienstjaar

€ 0,00

lnvestering OverschoVTekort vorige dienstjaren

€ 0,00

Overboekingen uit Exploitatie

€ 0,00

I

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:

Artikel 1
De rekeningen 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef Eeklo gunstig te adviseren

Artikel2
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, samen met de rekeningen, te
bezorgen aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat l, 9000
Gent.

Namens de gemeenteraad,
Odette VAN HAMME
voorzitter gemeenteraad

Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt,

w

t

KERKFABRIEK SIT{T ]OZËF

AMijstraat 31
990û EEKLO

Aanvullende nota bii de jaarrekening 2015.
a,

Ovelschot

llekort

ir:vesteringen'

6ezien er geen investeringen wãr€n toegestaan, gðõn wij hier ook niet verder
op in.

b.

Ëxploitatjeovergchct/tej<ott
We sluiten het baekjaar 2ü15 af met een exploltatiesverschot van 4.518,.&-1-.f.
Dit exploitatieoverschot werd gerealiseerd door een stringent zuinig beleid aan
de ultgavenzijde enerc$ds, rnãar votrai doOr meer inkomsten andeaijds. Dit
iaatste duidt er op dat de kerk meer gebruilEt wordt. Ðit is een belangrijke
vaststelling, want añrijkend ten overstA¡n van w3t men gerneenzaAm
aanneemt"
De nreerinkornsten k*men deels ook uit de verhoging vãn de huurprijs voor de
pastcrie.
De hogere *xploitatieontvangsten bevestigen de positieve lijn die ingerct werd
in 3014.
De kerkraad dd. 181142tL4 stelde vast dat er enkel i*terne
kredietverschuivingen dienden te gebeure *. åie bijlage: Interre
kredietaanpassingen ZtL4.

c.

inv*Ësteringsgn.*çngs*1.
Nih¡1,

d.

Geactualiseerde inventaris: zie bijlage: Geactualiseerde inventaris 7815.
Geen wijzigingen.

e.

Staat van hqt

2015

vermcsln: ongew$zigd

- zie bijlage: Staat van het vertrûgen

.

Marc Lanrote
Voonitter KerKabriek $t. lozef

