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Geachte heer,

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 21 maart 2017 (Financiering van
lokale islamitische gemeenschappen (moskeeën)) kunnen we u het volgende
meedelen:

1. M.b.t. de werki
ln de loop van 2016 heeft de Provincie aan de 5 erkende islamitische
gemeenschappen de volgende exploitatietoelaqen (ter dekking van de
werkingstekorten) uitbetaald :
- lslamitische Gemeenschap Yavuz Sultan Selim (Ledeberg): 30.676 EUR,
- lslamitische Gemeenschap Hicret Camii (Sint-Niklaas): 40.000 EUR;
- lslamitische Gemeenschap Tevhid Camii (Gent): 1 1.300 EUR;
- lslamitische Gemeenschap Ensarija (Gent): 25.455 EUR;
- lslamitische Gemeenschap Kevser (Aalst): 30.900 EUR.

Voor de volledigheid voegen we hieraan toe dat de Provincie in 2016 qeen
investerinqstoelaqen heeft uitbetaald aan deze islamitische gemeenschappen

2. M.b.t. het verslao over de concrete toepassino van de betrokkenheid van de
qeloofsqemeenschap bii het qeheel van de lokale qemeensch?p:
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brief van 26 februari 2016 herinnerd aan de verplichting om jaarlijks zo'n
verslag in te dienen. Hierbij werd aan elk van deze islamitische
gemeenschappen meegedeeld dat zij vanaf het budget 2017 steeds zo'n
verslag moeten indienen, samen met het betrokken budget.

Toegepast op elk van de hierboven vermelde islamitische gemeenschappen
geeft dit het volgende resultaat:

2.1. lslamitische Gemeenschap (lG) Yavuz Sultan Selim (Ledeberq):
Bij mail van24 oktober2016 heeftdeze lG haarontwerpstukken ingediend
(zowel budget 2017 als verslag maatschappelijke betrokkenheid).
Hierop heeft dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken deze
ontwerpstukken bekeken en een aantal bijkomende vragen gesteld.
Bij brief van 6 februari 2017 meldde de Gouverneur aan de Deputatie dat hij de
verslagen van alle betrokken geloofsgemeenschappen had ontvangen,
uitgezonderd dat van de lG Yavuz Sultan Selim. Hierbij vroeg de Gouverneur
dat de Deputatie deze lG zou herinneren aan de verplichting om zo'n verslag in
te dienen.
Bij brief van 14 februari 2017 meldde de Deputatie aan de Gouverneur dat
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken bezig was met de
analyse van deze ontwerpstukken en daf zij haar opmerkingen hierop
eerstdaags zoubezorgen aan deze lG.
Bij mail van 22 februari 2017 bezorgde dienst Juridische Aangelegenheden &
Bestuurszaken haar opmerkingen aan de lG, zowel m.b.t. het budget 2017 als
m.b.t. het verslag maatschappelijke betrokkenheid.
Het is nu aan de lG Yavuz Sultan Selim om haar dossier te finaliseren en
officieel in te dienen bij de dienst Juridische Aangelegenheden &
Bestuurszaken. Rekening houdend met de decretaal voorziene termijnen en de
procedure die dit dossier binnen de Provincie moet doorlopen, kan dit dossier
(budget 2017 + verslag maatschappelijke betrokkenheid) ten vroegste worden
voorgelegd in de Provincieraad van 24 mei 2017.

2.2. lslamitische Gemeenschap Hicret Camii (Sint-Niklaas):
Het budget 2017 en het verslag maatschappelijke betrokkenheid werden
voorgelegd op de Provincieraad van 14 december 2016. Hierbij nam de
Provincieraad akte van het budget 2017 , van het verslag maatschappelijke
betrokkenheid en van de bemerkingen van de Deputatie bij dit verslag. Kort
samengevat komen de bemerkinqen van de Deputatie hierop neer:
- het verslag is niet zo uitgebreid;
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- er worden geen bewijsstukken van de aangehaalde activiteiten bijgevoegd;
- de enige bewijsstukken die zijn bijgevoegd, zijn enkele mails van het kabinet
van de burgemeester van Sint-Niklaas, maar deze dateren allen uit 2016;
- geen benaderende opgave van het aantal gelovigen binnen de
gebiedsomschrijving.
Zoals de procedure voorschrijft, bezorgde de Deputatie bij brief van 20
december 2016 een afschrift van dit verslag, samen met haar bemerkingen,
aan de Gouverneur.
Vervolgens bezorgde de Gouverneur, zoals de procedure voorschrijft, bij brief
van24januari 2017 zijn advies m.b.t. deze bemerkingen van de Deputatie aan
Vlaams Minister Liesbeth Homans. De Gouverneur is van oordeel dat de
betrokkenheid van deze lG bij het geheel van de lokale gemeenschap
voldoende werd aangetoond, maar adviseert wel dat de Minister de lG op een
en ander wijst (opnemen van de juiste bewijsstukken, opnemen van een
benaderende opgave van het aantal gelovigen).
Voor een kopie van het verslag maatschappelijke betrokkenheid en voor de
integrale weergave van de bemerkingen van de Deputatie hierbij venruijzen we u
graag naar het betrokken Provincieraadsdossier (Nano-dossiernummer:
1605e57).

2.3. lslamitische Gemeenschap Tevhid Camii (Gent):
Het budget 2017 en het verslag maatschappelijke betrokkenheid werden
voorgelegd op de Provincieraad van 14 december 2016. Hierbij nam de
Provincieraad akte van het budget 2017 en van het verslag maatschappelijke
betrokkenheid.
Het verslag beantwoordt aan wat redelijkerwijze mag worden veruvacht. De
Deputatie meende dan ook geen formele bemerkingen te moeten meegeven in
haar brief aan de Gouverneur, maar zou in deze brief wel aangeven in welke
zin dit verslag een antwoord biedt op de verschillênde elementen die worden
gevraagd door het betrokken artikel 2, 52,8' van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 30 september 2005. Daarom nam de Provincieraad ook akte van
de conclusies van de Deputatie bij dit verslag.
Deze conclusies van de Deputatie zijn de volgende:
- in het verslag stelt deze islamitische gemeenschap dat ze gemiddeld zo'n 700
gelovigen bereikt, gaande van zo'n 80 gelovigen bij de dagelijkse gebeden tot
zo'n 1.500 gelovigen bij de feestgebeden;
- uit de stukken blijkt dat de leden van het Comité de Nederlandse taal machtig
zijn en deze taal ook hanteren in hun contacten met derden;
- uit de stukken blijkt ook dat deze islamitische gemeenschap de nodige
contacten onderhoudt met de Stad Gent.
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Zoals de procedure voorschrijft, bezorgde de Deputatie bij brief van 20
december 2016 een afschrift van dit verslag, samen met haar conclusies, aan
de Gouverneur.
Bij mail van 16 februari 2017 meldde het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
aan dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dat, aangezien de
Deputatie geen formele bemerkingen bij dit verslag formuleerde, de Gouverneur
hierover niet diende te rapporteren aan de Vlaamse Regering.

Voor een kopie van het verslag maatschappelijke betrokkenheid en voor de
integrale weergave van de conclusies van de Deputatie hierbij venruijzen we u
graag naar het betrokken Provincieraadsdossier lNano-dossiernummer:
1605958).

2.4. lslamitische Gemeenschap Ensariia (Gent)
Het budget 2017 en het verslag maatschappelijke betrokkenheid werden
voorgelegd op de Provincieraad van 14 december 2016. Hierbij nam de
Provincieraad akte van het budget 2017 en van het verslag maatschappelijke
betrokkenheid.
Het verslag beantwoordt aan wat redelijkenuijze mag worden venracht. De
Deputatie meende dan ook geen formele bemerkingen te moeten meegeven in
haar brief aan de Gouverneur, maar zou in deze brief wel aangeven in welke
zin dit verslag een antwoord biedt op de verschillende elementen die worden
gevraagd door het betrokken artikel 2., 52,8" van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 30 september 2005. Daarom nam de Provincieraad ook akte van
de conclusies van de Deputatie bij dit verslag.
Deze conclusies van de Deputatie zijn de volgende:
- in het verslag stelt deze islamitische gemeenschap dat ze zo'n 385 gelovigen
bereikt;
- uit de stukken blijkt dat de leden van het Comité de Nederlandse taal machtig
zijn en deze taal ook hanteren in hun contacten met derden;
- uit de stukken blijkt ook dat deze islamitische gemeenschap de nodige
contacten onderhoudt met de Stad Gent.
Zoals de procedure voorschrijft, bezorgde de Deputatie bij brief van 20
december 2016 een afschrift van dit verslag, samen met haar conclusies, aan
de Gouverneur.
Bij mail van 16 februari 2Q17 meldde het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
aan dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dat, aangezien de
Deputatie geen formele bemerkingen bij dit verslag formuleerde, de Gouverneur
hierover niet diende te rapporteren aan de Vlaamse Regering.

Voor een kopie van het verslag maatschappelijke betrokkenheid en voor de
integrale weergave van de conclusies van de Deputatie hierbij venrvijzen we u
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graag naar het betrokken Provincieraadsdossier
1 605960).

ossiernummer:

2.5. lslamitische Gemeenschap Kevser (Aalst)
Het budget 2017 en het verslag maatschappelijke betrokkenheid werden
voorgelegd op de Provincieraad van 14 december 2016. Hierbij nam de
Provincieraad akte van het budget 2017 en van het verslag maatschappelijke
betrokkenheid.
Het verslag beantwoordt aan wat redelijkenrvijze mag worden venvacht. De
Deputatie meende dan ook geen formele bemerkingen te moeten meegeven in
haar brief aan de Gouverneur, maar zou in deze brief wel aangeven in welke
zin dit verslag een antwoord biedt op de verschillende elementen die worden
gevraagd door het betrokken artikel 2, 52,8o van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 30 september 2005. Daarom nam de Provincieraad ook akte van
de conclusies van de Deputatie bij dit verslag.
Deze conclusies van de Deputatie zijn de volgende:
- in het verslag stelt deze islamitische gemeenschap dat ze zdn 1.500
gelovigen bereikt;
- in het verslag stelt ze eveneens dat de leden van het Comité de Nederlandse
taal machtig zijn en deze taal ook hanteren in hun contacten met de
"toezichthoudende instanties" ;
- uit de stukken blijkt dat deze islamitische gemeenschap de nodige contacten
onderhoudt met de Stad Aalst.

Zoals de procedure voorschrijft, bezorgde de Deputatie bij brief van 20
december 2016 een afschrift van dit verslag, samen met haar conclusies, aan
de Gouverneur.
Bij mail van 16 februari 2017 meldde het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
aan dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dat, aangezien de
Deputatie geen formele bemerkingen bij dit verslag formuleerde, de Gouverneur
hierover niet diende te rapporteren aan de Vlaamse Regering.

Voor een kopie van het verslag maatschappelijke betrokkenheid en voor de
integrale weergave van de conclusies van de Deputatie hierbij venruijzen we u
graag naar het betrokken Provincieraadsdossier (Nano-dossiernummer:
1605959).
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3. M.b.t. de qevolqde procedure en de controle van de stukken:
M.b.t. de indiening van de verschillende dossiers in het kader van het
Ered ienstendecreet (meerjarenpla n, budget + verslag maatschappel ijke
betrokkenheid, jaarrekening) hanteert dienst Juridische Aangelegenheden &
Bestuurszaken steeds dezelfde werkwijze:
- op het einde van elk kalenderjaar ontvangen de verschillende
geloofsgemeenschappen de jaarplanning voor het volgende kalenderjaar, met
opgave van een aantal cruciale data. Specifiek met betrekking tot het budget
(en het bijhorend verslag maatschappelijke betrokkenheid) wordt aan elke
geloofsgemeenschap gevraagd om haar ontwerp in te dienen tegen uiterlijk 30
juni;
- dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken bekijkt de ingediende
ontwerpstukken en bezorgt haar vraqen en opmerkinqen aan de betrokken
geloofsgemeenschap. lndien nodig worden deze opmerkingen besproken op
het 2d" decretaal overleg, dat telkens in het najaar plaatsvindt;
- de betrokken geloofsgemeenschap beantwoordt deze vragen en ven¡verkt
deze opmerkingen en dient het officieel dossier in bij de dienst. Bij deze
indiêning moet bovendien rekening worden gehouden met de decretaal
voorziene beslissingstermijn van 50 dagen én met de data van de zittingen van
de Provincieraad.

Specifiek m.b.t. de verslagen maatschappelijke betrokkenheid betekent dit dat
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken ¡n 1't" instantie de
ontwerpstukken aan een qrondiqe controle ondenruerpt. Hierbij baseert de
dienst zich op de criteria die zijn opgenomen in hogervermeld artikel 2, 52, 8"
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005. lndien nodig
stelt de dienst een aantal bijkomende vragen of formuleert zij de nodige
opmerkingen bij deze ontwerpstukken.
Na het fiat van de dienst kan de betrokken geloofsgemeenschap het officieel
dossier (budget + verslag maatschappelijke betrokkenheid) indienen. lndien de
dienst, na grondige controle van het officieel verslag maatschappelijke
betrokkenheid, nog opmerkingen heeft, dan wordt in de Nota aan de Deputatie
voorgesteld om deze "bemerkinqen" op te nemen in het Verslag aan de
Provincieraad en in het Provincieraadsbesluit en deze bemerkingen ook zo mee
te delen aan de Gouverneur (zie de hierboven gevolgde procedure m.b.t. de lG
Hicret Camii).
lndien de dienst, na grondige controle van het officieel verslag
maatschappelijke betrokkenheid, geen opmerkingen meer heeft, dan wordt dit
ook zo opgenomen in de Nota aan de Deputatie. Hierbij geeft de dienst wel aan
in welke zin dit verslag een antwoord biedt op de verschillende elementen die
worden gevraagd door het betrokken artikel 2, 52,8o van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 30 september 2005. Deze "conclusies" worden dan ook
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zo opgenomen ¡n het Verslag aan de Provincieraad en in het
Provincieraadsbesluit en ook zo meegedeeld aan de Gouverneur (zie de
hierboven gevolgde procedure m.b.t. de lG'en Tevhid Camii, Ensarija en
Kevser).

Wij hopen u hiermee afdoende te hebben geìnformeerd.

Hoogachtend

Namens de Deputatie
de Provinciegriffier

" l'1?tl{

Albert De

et

bevoegde Gedeputeerde

Jozef Dauwe

bfire:ul
Wij kunnen u sneller helpen indien u in alle brieñrvisseling over dit
ondenrverp ons kenm erk ( tOZlereOiensten/álgemeen/vragen Provincieraad )
vermeldt.

