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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 21 MAART 2022 

 
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, 
Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume 
Devos, Lech Schelfout, Philippe Vallez, raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Eva Lamon, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Safia Marzouki, 
raadsleden  
 

Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                            
Coördinatie meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                              
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- 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. 

- 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 eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst. 

 
Relevante documenten 

˗ Het gecoördineerde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse zoals ingediend en ontvangen op 30 november 
2021.  

˗ Memo van 15 februari 2022 van de financieel directeur aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

˗ Afspraken inzake de lening voor de 4de fase van het restauratiedossier van de Sint-
Hermesbasiliek. 
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Feiten/context/motivering 

De meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse werd in goede orde ontvangen op 30 november 2021.  Deze wijziging 
heeft betrekking op de jaren 2020-2025.  

In het bestaande meerjarenplan werd op basis van een overleg, gehouden op 25 april 2019 
en 23 mei 2019, het voornemen bevestigd om te komen tot een ééngemaakte parochie 
tegen eind 2021 en op basis van dit voornemen werden de exploitatietoelages voor de 
kerkfabriek Sint-Pieter ingeschreven tot en met boekjaar 2020 en voor de kerkfabriek De 
Klijpe en de kerkfabriek Sint-Antonius tot en met 2021. 
Op heden werd het voornemen om te komen tot een ééngemaakte parochie nog niet 
gerealiseerd.  

De beslissing om niet langer bij te dragen in de exploitatie van kerkfabrieken heeft tot gevolg 
dat de vermelde kerkfabrieken zonder werkingsmiddelen zouden vallen en niet langer 
zouden kunnen instaan voor de uitoefening van hun opdracht voorzien in het artikel 4 van 
het Eredienstendecreet. 

In een overleg dat werd gehouden met vertegenwoordigers van het Centraal Kerkbestuur 
Ronse op 21 januari 2022 werd overeengekomen dat het stadsbestuur Ronse in 
tegenstelling tot datgene wat eerder werd beslist de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken 
De Klijpe en Sint-Antonius toch nog zou inschrijven in het aangepaste meerjarenplan van het 
Lokaal Bestuur Ronse voor 2022 op voorwaarde dat er in de loop van 2022 een 
concretisering en actualisering van het bestaande kerkenplan komt.   

In het artikel 43 van het Eredienstendecreet wordt het volgende vermeld : 
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring van het meerjarenplan 
binnen een termijn van honderd dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het advies 
van het representatief orgaan bij de gemeenteoverheid (dit advies hebben we ontvangen op 
24 december 2021) of de dag na het verstrijken van de termijn van vijftig dagen, en verstuurt 
zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de provinciegouverneur, het centraal 
kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan. De 
gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of aanpassen wat in 
overleg besproken werd. 

Er wordt daarom voorgesteld het ingediende meerjarenplan aan te passen als volgt : 

 

In de rand van de gevoerde besprekingen werd eveneens overeengekomen dat in functie 
van de verdere restauratie van de Sint-Hermesbasiliek (4de fase) er 422.164,28 euro zal 
worden ingebracht door de kerkfabrieken ter vermindering van het stadsaandeel en dat dit in 
eerste instantie (en dit in afwachting van de realisatie van een ééngemaakte parochie) zal 
komen vanwege een lening van de kerkfabriek Sint-Pieter aan de kerkfabriek Sint-Hermes. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie OLV Altijddurende Bijstand De Klijpe 34.306,62 36.017,57 17.042,35 0,00 0,00 0,00

Sint-Antonius 31.364,46 34.406,00 31.240,00 0,00 0,00 0,00
Sint-Hermes 87.890,63 81.608,75 109.580,00 109.580,00 110.580,00 110.580,00
Sint-Martinus 73.190,22 74.288,08 75.402,40 76.533,43 77.681,44 78.846,66
Sint-Pieter 9.101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 235.853,54 226.320,40 233.264,75 186.113,43 188.261,44 189.426,66

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringen OLV Altijddurende Bijstand De Klijpe 0,00 30.177,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Antonius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sint-Hermes 37.399,55 284.874,15 107.973,76 35.000,00 0,00 0,00
Sint-Martinus 71.607,37 43.595,99 12.500,00 0,00 0,00 0,00
Sint-Pieter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 109.006,92 358.647,54 120.473,76 35.000,00 0,00 0,00
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Adviezen/visum 

De nota 202/1 d.d. 15 februari 2022 van de Financiële Dienst inzake het gecoördineerde 
meerjarenplan 2020-2025 van de erkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : 
Het gecoördineerde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse aan te passen als volgt, met volgende bijdragen in exploitatie 
en investeringen : 

 

Artikel 2 : 
Kennis te nemen van het voornemen om in 2022 het bestaande kerkenplan te actualiseren 
en concretiseren. 
Artikel 3 : 
Kennis te nemen van de gemaakte afspraken in functie van de verdere restauratie van de 4de 
fase van de Sintt-Hermes basiliek waarbij er 422.164,28 euro zal worden ingebracht door de 
kerkfabrieken ter vermindering van het stadsaandeel en dat dit in eerste instantie (en dit in 
afwachting van de realisatie van een ééngemaakte parochie) zal komen vanwege een lening 
van de kerkfabriek Sint-Pieter aan de kerkfabriek Sint-Hermes. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Julien Vandenhoucke get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 
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