
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/5 Erediensten. Mechelen. Kathedrale kerkfabriek Sint-
Rumoldus. Budgetwijziging Nr. 1 van 2019. Goedkeuring.

1. In vergadering van 25 april 2019 heeft de kathedrale kerkfabriekraad van Sint-
Rumoldus te Mechelen het budget 2019 opgemaakt en goedgekeurd.
Het budget 2019 raamde het exploitatietekort op 238.666,00 EUR – 
103.599,00 EUR (overschot op exploitatie volgens de jaarrekening 2018) = 
135.067,00 EUR.
In de beleidsnota gevoegd bij het budget 2019 werd een gedetailleerde toelichting 
verstrekt over de exploitatie- en over de investeringsuitgaven en een verklaring 
voor de verhoging van het exploitatietekort (135.067,00 EUR) in vergelijking met 
het geraamde tekort (110.000,00 EUR) in het officieuze meerjarenplan 2014 – 
2019.
Het budget 2019 van de kathedrale kerkfabriek werd gunstig geadviseerd door de 
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel op 29 april 2019.

In vergadering van 27 juni 2019 heeft uw raad het budget 2019 van de kathedrale 
kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen met een exploitatietekort (tevens 
provinciesubsidie) van 135.067,00 EUR goedgekeurd zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake.

In zitting van 19 september 2019 heeft de deputatie de toekenning en de 
uitbetaling van de provinciesubsidie van 135.067,00 EUR ten voordele van de 
kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen goedgekeurd.
De betaling van de provinciesubsidie werd in de loop van de maand oktober 2019 
uitgevoerd.

2. In vergadering van 19 september 2019 heeft de kathedrale kerkfabriekraad van 
Sint-Rumoldus te Mechelen de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 opgemaakt en 
goedgekeurd.
Deze budgetwijziging Nr. 1 van 2019 werd gunstig geadviseerd door de 
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel op 3 oktober 2019.
Met brief van 7 oktober 2019 heeft de kathedrale kerkfabriek het dossier 
ingezonden.

3. In de toelichtingsnota gevoegd bij voormelde budgetwijziging Nr. 1 van 2019 
wordt verduidelijkt dat een twaalftal posten op het exploitatiebudget en een 
zevental posten op het investeringsbudget werden gewijzigd, zonder weerslag 
evenwel op het totale exploitatietekort van 135.067,00 EUR, zodat de 
oorspronkelijk voorziene provinciesubsidie niet verhoogd dient te worden.



De deputatie stelt uw raad dan ook voor om de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van 
de kathedrale kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen met een exploitatietekort (= 
provinciesubsidie) van 135.067,00 EUR goed te keuren zonder boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-
Rumoldus te Mechelen en op het gunstig advies van 3 oktober 2019 van de 
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 9 oktober 2019;

Gelet op de artikels 48 en 78 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de budgetwijziging Nr. 1 van 2019 van de kathedrale 
kerkfabriek Sint-Rumoldus te Mechelen met een exploitatietekort (tevens 
provinciesubsidie) van 135.067,00 EUR zonder boekhoudkundig-technische 
opmerkingen ter zake.


