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Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- Begroting 2021.

De Gemeenteraad,

Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken;

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 255, 9°;

Gelet op de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende diverse hervormingen krachtens de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de ordonnantie van 19 februari 2004 tot wijziging van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken.

Gelet op de begroting 2021 van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette;

Overwegende dat deze begroting 2021 als volgt moet gewijzigd worden :

- Artikel 17 van de gewone ontvangsten (toelage van de gemeentes) terug brengen op 0 in plaats van 20.712,29 EUR;
- Artikel 18 van de gewone ontvangsten (reservefonds) een bedrag van 11.869,21 EUR inschrijven;
- Artikel 20 van de buitengewone ontvangsten (batig saldo van het dienstjaar 2020) een bedrag van 18.583,77 EUR;
- Artikel 49 van de gewone uitgaven (reservefonds) een bedrag van 14.022,98 EUR inschrijven;
- Artikel 52 van de buitengewone uitgaven (vermoedelijk tekort van lopend dienstjaar) terug op 0 brengen in plaats van 4.282,29
EUR;

Gelet dat op het ogenblik van het opstellen van de begroting 2021 is het batig saldo van de rekening 2020 gekend en dient er niet
meer de berekening te maken betreffende het vermoedelijk overschot of het vermoedelijk tekort, maar het werkelijke overschot van
de rekening op artikel 20 van de buitegewone ontvangsten in te schrijven;

Na deze verbeteringen kan de begroting als volgt samengevat worden :
Ontvangsten :    41.762,98 EUR
Uitgaven    :       41.762,98 EUR

Overwegende dat deze begroting in evenwicht voorgesteld wordt zonder financiële tussenkomst van de Stad;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :
Enig artikel : Onder voorbehoud van de voorafgaande opmerkingen een gunstig advies uitbrengen voor de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid over de begroting 2021 van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.
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