
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/3 Erediensten. Mol. Islamitische gemeenschap Ensar. Budget 
2021 en jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020. Akteneming. 
Goedkeuring.

1. Juridische toelichting
Luidens artikel 48 juncto artikel 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 
provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het exploitatiebudget 
binnen de grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 
goedgekeurde meerjarenplan, - akte van het budget.

2. Historiek
Het comité van de islamitische gemeenschap Ensar heeft het budget 2021 
opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 10 oktober 2020. 
Het budget 2021 werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door het Executief van 
de Moslims van België op 18 november 2020, met de bemerking dat jaarlijks 3% 
van de exploitatie-ontvangsten van de jaarrekening n-2 dienen geboekt te worden 
op rubriek 224 – vergoeding hogere hiërarchie. 
Het dossier is op 23 november 2020 ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen.

3. Procedure
Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de Islamitische gemeenschap bij het 
budget 2021 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de 
lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 
erkenningscriteria.
Dit verslag over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 maakt integraal 
deel uit van het ingezonden budget.

4. Eerdere besluiten
De provincieraad heeft in zitting van 20 februari 2020 het meerjarenplan 2020-
2025 van de Islamitische gemeenschap Ensar goedgekeurd.
In dezelfde zitting heeft de provincieraad akte genomen van het budget 2020.

5. Motivering
Het budget 2021 omvat volgende ramingen voor exploitatie:

Exploitatie uitgaven 31.779,29 EUR
Exploitatie ontvangsten 12.103,00 EUR
Overschot exploitatie N-2 1.521,29 EUR
Saldo - 18.155,00 EUR



Voorziene provinciale subsidie budget 2021 18.155,00 EUR
Voorziene subsidie in het meerjarenplan 18.155,00 EUR
Verschil 0 EUR

Er zijn in 2021 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven.

Het ingediende budget valt aldus binnen het goedgekeurde meerjarenplan.

6. Advies
De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2021 van de 
Islamitische gemeenschap Ensar te Mol en van het bijgevoegde verslag over haar 
maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in de periode van 1 juli 
2019 tot en met 30 juni 2020, zonder formulering van boekhoudkundig-technische 
of andere opmerkingen dienaangaande.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 december 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 48 juncto artikel 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende 
de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Executief van de Moslims van 
België van 18 november 2020 met betrekking tot het budget 2021 van de 
Islamitische gemeenschap Ensar te Mol, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 23 november 2020;

Gelet op het budget 2021 van de Islamitische gemeenschap Ensar waaruit blijkt dat 
in 2021 een provinciale exploitatiesubsidie van 18.155,00 EUR wordt voorzien; dat 
in het goedgekeurde meerjarenplan 2020 – 2025 een zelfde exploitatiesubsidie van 
18.155,00 EUR was opgenomen;

Gelet op het jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020 van de Islamitische 
gemeenschap Ensar over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 
gemeenschap;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Akte wordt genomen van het budget 2021 van de Islamitische geloofsgemeenschap 
Ensar te Mol met een provinciesubsidie van 18.155,00 EUR voor het tekort op het 
exploitatiebudget 2021 en van het bij het budget 2021 gevoegde jaarverslag 1 juli 
2019 – 30 juni 2020 over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale 
gemeenschap, zonder formulering van boekhoudkundig-technische of andere 
opmerkingen ter zake. 


