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Onderwerp : Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk.- Begroting 2020.
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 2020 van Onze-Lieve-Vrouw der Rijke Klarenkerk;
Overwegende dat deze begroting als volgt moet gewijzigd worden:
- artikel 17 van de gewone ontvangsten (dotatie van de gemeente) een bedrag van 96,12 EUR inschrijven in plaats van 1.989,78
EUR;
- artikel 20 van de buitengewone ontvangsten (vermoedelijk overschot van het lopend dienstjaar) een bedrag van 11.978,50 EUR
inschrijven in plaats van 3.682,80 EUR;
- artikel 25 van de buitengewone ontvangsten (buitengewone dotatie van de gemeente) een bedrag van 14.900,02 EUR inschrijven in
plaats van 57.998,42 EUR;
- artikel 44 van de gewone uitgaven (intrest van het verschuldigd kapitaal) een bedrag van 96,12 EUR inschrijven in plaats van
1.989,78 EUR;
- artikel 49 van de gewone uitgaven (reservefonds) een bedrag van 13.510,92 EUR inschrijven in plaats van 0;
- artikel 61 van de buitengewone uitgaven (betaling van het kapitaal van de lening) een bedrag van 14.900,02 EUR inschrijven in
plaats van 57.998,42 EUR;
De kerkfabriek heeft zijn begroting 2020 opgesteld met een batig saldo, daar een begroting dient in evenwicht voorgelegd worden;
Na deze verbeteringen kan de begroting 2020 als volgt samengevat kan worden :
Ontvangsten : 68.657,06 EUR;
Uitgaven : 68.657,06 EUR;
Overwegende dat de kerkraad op artikel 17 van de gewone ontvangsten een bedrag van 96,12 EUR dient in te schrijven in plaats van
1.989,78 EUR voor de intresten in de lening waarvoor de Stad borg staat, saldo te betalen gelet dat deze lening totaal terugbetaald is
op 1 april 2020;
Overwegende dat de kerkraad op artikel 25 van de buitengewone ontvangsten eveneens een toelage van 14.900,02 EUR dient in te
schrijven in plaats van 57.998,42 EUR, een deel van het kapitaal van de lening waarvoor de Stad Brussel borg staat, saldo te betalen
gelet dat deze lening totaal terugbetaald is op 1 april 2020;
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Gelet na deze betalingen 2020 is de lening waarvoor de Stad Brussel borg staat totaal terugbetaald;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Enig artikel: onder voorbehoud van de voorafgaande opmerkingen, een gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren kerk.

Bijlagen :
Begroting 2020 Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke-Klaren kerk. (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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