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Gea chte fractievoo rzitter,

ln antwoord op uw schriftelijke vraag van g oktober 2014 met als
onderwerp "erkenning moskeeën", kunnen wíj u het volgende melden.

Er zijn op heden 5 erkende isramitische gemeenschappen.met
gebiedlomschrijving in de provincie oost-Vlaandèren: de "Kevser moskee" te
Aalst, "Ensarija" te Gent, "Tevhid camii" te Gent, "yavuz sultan selim" te Gent
en "Hicret Camii" te Sint-Niklaas. Sedert 21 mei 2014werden geen bijkomende
islamitische gemeenschappen met gebiedsomschrijvíng in ooJt-vlaanderen
erkend. wij hebben op heden ook geen kennis van-nieuwe aanvragen tot
erkenning die werden ingediend bij de Vlaamse regering.

welwerd een aanvraag tot wijziging van gebiedsomschrijving van de
islamitische geloofsgemeenschap "De Koepel" ingédiend bij de Vlaarñse
rggenng. Gevraagd.werd de huidige gebiedsomschrijving (de stad Antwerpen)
uit te breiden naar de provincies Antwe.pen en Oost-Vbánderen. per briei vaÁ
20 mei 2Q14 verzocht de bevoegde Vlaamse minister de provincieraad om zijn
advies te verlenen over deze aanvraag. Bij provincieraadsbesluit van 3
september 2014we.rd een gunstig advies verleend over de inhoudelijke
aanvraag tot gebiedsomschrijving. per brief van g septemb er 2014 werd dit
advies aan de Vlaamse minister toegezonden, die uiteindelijk over de aanvraag
zal beslissen.

wat betreft de cijfers, vindt u hieronder een overzicht van welke
toelagen er zowel voor het boekjaar 2013 als voor het boekjaar 2014 werden
toegekend en uitbetaald, gespecifieerd per gemeenschap,
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Voor het boekjaar 2013:

Yavuz Sultan Selim: een exploitatietoelage van 16.429 EUR
(toegekend en uitbetaald in 2013) en een investeringstoelage voor
verbouwingswerken van 12.250 EUR (toegekend in 2013 en
uitbetaald in 2014).

Hicret Camii: een exploitatietoelage van 50.436 EUR (toegekend in
2013 en uitbetaald in2014'¡.

Tevhid Camii: een exploitatietoelage van 10.495 EUR (toegekend
en uitbetaald in 2013) en een investeringstoelage voor
verbouwingswerken van 46.848 EUR (toegekend in 2013 en
uitbetaald in 2014).

Ensarija: een exploitatietoelage van 13.200 EUR (toegekend en
uitbetaald in 2013).

Kevser moskee: geen toelage toegekend, vermits geen
meerjaren plan 2008-20 1 3 en geen budg et 20 13 werden inged iend,
vereist om aanspraak te kunnen maken op een provinciale toelage
voor 201 3.

Voor het boekjaar 2014:

Yavuz Sultan Selim: een exploitatietoelage van 26.578 EUR en een
investeringstoelage voor roerende investeringen (vervanging van
tapijten) van 9.000 EUR (beide toegekend en uitbetaald in 2014).

Hicret Camii: nog geen exploitatietoelage toegekend, gezien nog
maar recent (in de zitting van de provincieraad van I oktober 2014)
het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd en akte genomen
werd van het budget 2014; in het budget 2014 wordt een
exploitatietoelage van 23.712 EUR voorzien, die nog dit jaar zal
worden toegekend en uitbetaald; de in het budget voorziene
investeringstoelage voor tapijten wordt verschoven naar 2015.

Tevhid Camii: een exploitatietoelage van 10.338 EUR (toegekend
en uitbetaald in 2014); een investeringstoelage is niet voorzien.

Ensarija: een exploitatietoelage van 25.320 EUR (toegekend en
uitbetaald in 2014); een investeringstoelage is niet voorzien.

Kevser moskee: een exploitatietoelage van 33.000 EUR (toegekend
en uitbetaald in 2AM); een investeringstoelage voor roerende
investeringen is voorzien, maar wordt mogelijk verschoven naar
2015.

U zal op basis van bovenstaand overzicht hebben vastgesteld dat voor
het boekjaar2014 enkel nog roerende investeringen worden betoelaagd. ln de
mate dat er voor het boekjaar 2013 nog onroerende investeringstoelagen
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Hoogachtend
namens de Deputatie
de Provinciegriffier

Albert De Smet

Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle brieñruísseling over dit ondenrerp
ons kenmerk (iO2lerediensten/ 01-algemeen/vragen) vermeldt.

werden toegekend enlof uitbetaald, betreft het hier engagementen uit het
verleden.

De deputatie heeft inderdaad gebruik gemaakt van de mogelijkheid,
die een wijziging aan het Eredienstendecreet haar bood, te beslissen enkel nog
tussen te komen in investeringen in het gebouw van de eredienst in de mate dat
dit gebouw eigendom is van de gemeenschap of de gemeenschap houder is
van een zakelijk recht, dat aan specifieke vereisten moet beantwoorden. De
comités waren en zijn daarvan op de hoogte en worden daar telkens op
gewezen tijdens het decretaal voorziene overleg.

Geen enkele islamitische gemeenschap is eigenaar van de gebouwen
van de eredienst of is houder van een zakelijk recht dat aan de decretale
vereisten voldoet. Vermits subsidiëring van onroerende investeringen door de
Vlaamse overheid ondenruorpen is aan dezelfde voorurraarde van eigendom of
zakelijk recht als deze voorzien in het Eredienstendecreet, komt het er in de
praktijk op neer dat onroerende investeringen op vandaag moeten gefinancierd
worden uit andere bronnen dan de provinciale middelen of deze van de
Vlaamse overheid. Ook deze informatie wordt op consequente wijze
gecommuniceerd naar de comités.

Wij hopen u voldoende te hebben geÏnformeerd met dit antwoord.

de bevoegde Gedeputeerde

Dauwe


