Aanwezig:
De heer Jozef Werelds, voorzitter, de heer Jozef Henderix, ondervoorzitter, Leon Boussu,
Rene Grammen, Els Jansen, Willy Melotte, Rene Raymaekers en Eddy Vangeel, bestuursleden.
Mevr. Anita Beutels (gem. Heusden-Zolder – 135) en de heren Romain Robben, Gerard Mouling, Victor Janssens en Willy Lambrighs (gem. Kortessem – 136), stemgerechtigde leden.
De heren ing. Willy Vannerem (prov. TD – 5), Hugo Leroux (gem. Diepenbeek - 6) en Jan
Celis (stad Herk-de-Stad – 7), raadgevende leden.
De heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.
De voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur en laat weten dat De Vis Paul (V.L.M.),
Vandesompele Eva (Aquafin), Willems Peter (GA Capital Investment), Lavigne J.P. (stad
St.Truiden), Hack Patricia (OCMW Hasselt), Berden Andre, Carolus Stefan, Liefsoens Peter
(stad Hasselt), Vossius Marc, Van Muysen Wouter (V.L.M.) en Timmermans François zich
laten excuseren voor hun afwezigheid. Hij vraagt de ontvanger-griffier voorlezing te geven
van het verslag van de vorige vergadering.
1.

Verslag van de vorige vergadering, 11/01/2011. Het verslag van de vorige vergadering
wordt, na voorlezing, goedgekeurd. (Het verslag kan ook teruggevonden worden op de website van de
watering op http://www.wateringdeherk.be).

2.

Gewone werken – Afrekening 2010. Na het voortijdig beëindigen van het contract 2008-2011
met n.v. Gebrs. Quintelier en de aanbesteding van een nieuw dossier voor 2010 bleef de goedkeuring van
de toewijzing lang uit. Gevolg was dat de timing van de werken niet aangehouden kon worden. Een bijkomend misverstand met aannemer Henssen bv over de uitvoeringstermijnen had voor gevolg dat er in
2010 zeer weinig gewerkt werd aan de waterlopen van 3 de categorie en de grachten. In 2010 werden de
volgende werken uitgevoerd:
2de categorie
3de categorie
Grachten
Totaal

123.659,95 m
5.075,00 m
14.896,00 m
143.630,95 m

83.894,83 €
3.175,97 €
14.488,63 €
101.559,43 €

Er zijn geen vragen of opmerkingen zodat de afrekening van de gewone werken uitgevoerd in 2010
goedgekeurd wordt.

3.

Gewone werken – Planning 2011.
3.1. Gelet op de correcte en vlotte uitvoering van de onderhoudswerken van de waterlopen van 2de categorie in 2010 door aannemers Jonkmans Jean en Liwabo bvba oordeelde het bestuur dat men de
lopende contracten kan verlengen. De aannemers gingen akkoord met het voorstel voor de verlenging van hun opdrachten. De provincie Limburg laat echter weten dat er alleen sprake kan zijn van
een verlenging van de opdrachten indien deze mogelijkheid in het bestek werd opgenomen. Dit is
niet het geval. Het bestuur van de watering besliste in vergadering van 25/02/2011 om dan toch
maar het noodzakelijke te doen om onderhoudswerken voor 2011 aan te besteden.
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Het bestuur zal in vergadering van 25 maart de meetstaat vaststellen die na lang overleg met (door)
de provincie werd vastgesteld. Op uitdrukkelijk bevel van de provincie Limburg – ir. Awouters
mogen er voor 22.443,50 meter waterlopen geen onderhoudswerken voorzien worden. In geval
van noodzaak zal men hier de noodzakelijke werken laten uitvoeren. Een samenvatting van de
voorziene werken gaat in bijlage, de meetstaten kunnen per lot bekeken worden op de website.
Omdat de aanbestedingsprocedure niet meer toelaat om de noodzakelijke werken voorzien voor
uitvoering tussen 15 en 30 juni uit te voeren heeft de provincie Limburg met haar aannemers afspraken gemaakt om deze werken uit te voeren. Het bestek van de watering loopt van 16/09/11 t/m
15/09/2012 en zal deze werken dus voorzien voor uitvoering in juni 2012.
De gemeenten worden (werden) verzocht tussen te komen in de loonkosten van de opzichter op
basis van 0,15 € per meter uitgevoerde werken. De provincie weigert deze tussenkomst met de
stelling dat de loonkosten onderdeel zijn van de overall kosten en dus vervat zijn in de administratieve kosten (5% op de kostprijs van de uitgevoerde werken). Op basis van de raming van de werken komt men op 3.291,85 euro administratieve kosten. Met dit bedrag zou men dus moeten toekomen om alle overall kosten te dekken (administratie, opzichter, auto, drukwerk, port, …). Iedereen die een klein beetje bewust is van de algemene kosten zal begrijpen dat de loonkosten van de
opzichter geen onderdeel kunnen vormen van de administratieve kosten. Het bestuur zal dus ook
moeten nagaan of men onder deze voorwaarden toezicht wenst te doen bij de uitvoering van onderhoudswerken aan de waterlopen van 2de categorie.
De heer Leroux laat weten dat de gemeenten niet geïnformeerd werden over de aanrekening van
hun tussenkomst in de kosten van de opzichter. Inderdaad … het bestuur zal zeker wat betreft
de tussenkomst van de provincie nog een en ander moeten afspreken in de volgende vergadering(en). De gemeenten zullen zeker op de hoogte gebracht worden van de aanrekening van de
tussenkomst.
Het lijkt evident dat net als voor de onderhoudskosten van de ingeschreven waterlopen ook de
kosten voor toezicht bij de uitvoering van deze werken terugbetaald worden door de provincie,
respectievelijk de gemeenten. De loonkosten, kosten van voertuig en andere kosten om dit toezicht te realiseren moeten in aanmerking komen voor terugbetaling. De wijze waarop de aanrekening kan gebeuren kan onderwerp zijn van discussie, de terugbetaling zelf niet.

3.2. Voor het onderhoud van de waterlopen van 3de categorie en grachten loopt de overeenkomst met
aannemer Henssen bv die na een wat foute start nu toch vlot aan het werk is.

3.3. Opzichter. Zoals al aangekondigd werd heeft het bestuur Denis Kobe aangeworven met een contract van onbepaalde duur als opzichter. Kobe is gestart op 1 februari 2011 aan zijn proefperiode
van 6 maanden. Ingelanden of gemeenten die vragen hebben voor de opzichter of problemen met
waterlopen en grachten willen bespreken kunnen de opzichter bereiken via e-mail op opzichter@wateringdeherk.be.
4.

Rekening 2010 – Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier. De samenvatting van de
rekening gaat in bijlage. De rekening van 2010 sluit met de volgende cijfers:
Gewone Dienst
Buitengew. Dienst
Totaal

Ontvangsten
279.003,30 €
29.131,51 €
308.134,81 €

Voor orde
41.824,92 €
Totaal + voor orde
349.959,73 €
Nog te
64.940,28 €
Totaal na
414.900,01 €
Waarde inventaris (gebouw, materiaal, materieel, enz…)
Waarde reservefonds
Totale waardering watering de Herk

Uitgaven
235.635,12 €
0,00 €
235.635,12 €

Saldo
43.368,18 €
29.131,51 €
72.499,69 €

36.647,44 €
272.282,56 €
57.354,40 €
329.637,44 €

5.177,48 €
77.677,17 €
7.585,40 €
85.262,57 €
380.972,42 €
175.168,05 €
641.403,04 €

De ontvanger-griffier overloopt de samenvatting van de rekening van 2010. Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de rekening. De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontvanger-griffier voor zijn
beheer over 2010 en geeft haar goedkeuring voor deze rekening.
De heer Leroux informeert nog of de watering voor haar belegging(en) ook wel kijkt naar de ethisch
verantwoorde producten. Momenteel heeft de watering buiten de vastgelegde gelden op de First Institu-
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tional geen reserves om verder op opnieuw te beleggen. Indien er opnieuw mogelijkheden zijn om te
beleggen kan men inderdaad ethische producten in overweging nemen.
5.

Allerlei. Volgende vergadering op 22/11/11 met onder voorbehoud de volgende agenda:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Verslag vorige algemene vergadering, 22/03/11
Begroting 2011 – Wijziging nr. 1
Werken 2012 - Planning
Belasting 2012 – Vaststellen van de modaliteiten
Begroting 2012 – Goedkeuring
Verkiezing bestuursleden in vervanging van 9 uittredende bestuursleden
(Boussu Leon, Gelade Erik, Hermans Joseph, Melotte Willy, Thevis Gabrielle, Thielen Jean, Vangeel Eddy, Vossius Marc en Werelds Jozef) voor
een termijn van 6 jaar. En in vervanging van de ontslagnemende leden de
Villenfagne Henri en Vaes Luc voor een termijn van 3 jaar.
Verkiezing van de voorzitter voor een termijn van 6 jaar.
Verkiezing ondervoorzitter – onder voorbehoud. Indien de ondervoorzitter
gekozen wordt als voorzitter.
Allerlei.

5.7.
5.8.
5.9.

Aldus gedaan in algemene vergadering van de watering de Herk in zitting van 22 maart 2011
te Hasselt.
Namens de algemene vergadering:
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers.

ONDERHOUD 2de cat. 2011
Lot A
Lot B
Lot C
HOT
HOTB
HOTx
N
NOT
NOTB
NOTx
O
OT
OTB
OTBx
OTx
Totaal
Met werken
Opzichter

0,00
50,00
0,00
8.980,95
4.226,50
78,00
200,00
9.388,10
8.300,50
1.348,00
0,00
2.294,90
34.866,95
25.886,00
3.882,90 €

777,00
0,00
230,00
7.604,05
3.735,00
0,00
0,00
3.400,00
37.865,30
585,00
466,40
864,50
55.527,25
47.923,20
7.188,48 €

0,00
0,00
0,00
5.858,50
1.548,50
0,00
0,00
2.554,00
27.668,20
1.783,00
0,00
1.119,00
40.531,20
34.672,70
5.200,91 €

De voorzitter,
get. Jozef Werelds.

Totaal
777,00
50,00
230,00
22.443,50
9.510,00
78,00
200,00
15.342,10
73.834,00
3.716,00
466,40
4.278,40
130.925,40
108.481,90
16.272,29 €

EP

Raming
Som

1,25 €
1,00 €
1,50 €
- €
0,55 €
1,50 €
2,50 €
0,25 €
0,50 €
0,65 €
1,30 €
0,80 €

971,25 €
50,00 €
345,00 €
- €
5.230,50 €
117,00 €
500,00 €
3.835,53 €
36.917,00 €
2.415,40 €
606,32 €
3.422,72 €
54.410,72 €
11.426,25 €
65.836,97 €
3.291,85 €

BTW
Adm.K.
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REKENING 2010 - Samenvatting
GEWONE DIENST - Dienstjaar 2010
Ontvangen
31/12/10
Patrimonium
Belasting 2010
Intrest & Verhuring
Kleine verkopen
Verzekering

Terugbetalingen
Ruiming 2de kat
Ruiming 3de kat
Verkoop bestekken
Adm. Kosten + Toezicht
Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Onvoorziene
Afname reservefonds

Ontvangen
31/12/10

Nog te
Ontvangen

Betaald
31/12/10

152.781,01 €
143.288,70 €
5.414,21 €
4.078,10 €
- €

4.121,20 €
7.282,93 €
- €
- €

41.596,99 €
40.686,99 €
- €
910,00 €
- €

43.207,83 €
3.175,96 €
- €
4.353,53 €
4.702,74 €

845,63 €
3.857,11 €
- €

Verenigingen

Totaal Gewone Dienst

456,08 €
- €
- €
-

€

199.080,74 €

-

€

62.597,53 €

Betaald
31/12/10

Nog te
Betalen

2.888,41 €

Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Roerende Voorheffing
Voertuigen
Kleine aankopen

709,64 €
1.026,11 €
80,54 €
834,13 €
237,99 €

Bestuurskosten
Bureelkosten
Automatisering
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Intresten
Andere

19.946,29 €
2.575,15 €
2.858,69 €
19.362,08 €
253,00 €
7.830,44 €

Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ

63.926,71 €
14.121,87 €

Ruimingswerken
2de kat
3de kat
Sloten
Toezicht

40.686,99 €
605,00 €
6.968,39 €
4.240,00 €

222,60 €
- €
36,51 €
- €
- €
52.825,65 €
1.344,51 €
3,05 €
- €
- €
- €
66,30 €
78.048,58 €
- €
2.104,54 €
52.500,38 €

Diverse Uitg.
Terugbetaling belasting
Onvoorziene
Overboeking naar Bu.D.

43.207,83 €
2.570,97 €
7.520,24 €
- €
140,39 €

140,39 €
- €
- €

228,02 €
- €
- €

Verenigingen

-

€

Schuld

-

€

50,31 €

186.403,41 €
12.677,33 €

57.354,88 €

Totaal Gewone Dienst
BONI GD - Eigen dienstjaar

-

€

GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren
Boni 2009
Belastingen
Intrest
Ruiming
Adm. Kosten Ruiming
Onverwachte Ontv.
Verenigingen

Totaal G.D. - Vorige jaren

TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.

33.452,13 €
7.446,69 €
7.769,83 €
29.796,14 €
145,35 €
1.312,42 €
- €

1.925,45 €
- €
- €
- €
417,30 €
- €

79.922,56 €

2.342,75 €

Totaal G.D. - Vorige jaren
BONI G.D. - Vorige Jaren

279.003,30 €

64.940,28 €

TOTAAL UITGAVEN G.D.

Mali 2009
Patrimonium
Bestuurskosten
Personeel
Ruiming
Diverse uitgaven
Verenigingen

BONI G.D. 2010

- €
162,17 €
4.896,58 €
2.389,91 €
41.474,08 €
308,97 €
- €

49.231,71 €
30.690,85 €
235.635,12 €

-

€
€
€
€
€
€

-

€

57.354,88 €

43.368,18 €

BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2010
Boni 2009

915,31 €

Mali 2009

-

€

Leningen

28.216,20 €

-

€

Patrimonium

-

€

-

€

€

-

€

Werken

-

€

-

€

29.131,51 €

-

€

Totaal Buitengew. Dienst

-

€

-

€

Overboeking uit GD
Totaal Buitengew. Dienst

-

BONI BD - Eigen dienstjaar
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EINDBALANS
31/12/2010

Ontvangen

Buitengew. Dienst

TOTAAL
Gewone Dienst
Buitengewone dienst
Voor orde
Voor orde
Voor orde

186.403,41 €
49.231,71 €

12.677,33 €
30.690,85 €

279.003,30 €

235.635,12 €

43.368,18 €

Nog te

64.940,28 €

57.354,88 €

7.585,40 €

Reeel

343.943,58 €

292.990,00 €

50.953,58 €

Totaal BD

29.131,51 €

-

€

29.131,51 €

€

-

€

Reeel

29.131,51 €

-

€

29.131,51 €

Andere
Bestuur
Personeel

279.003,30 €
29.131,51 €
3.664,43 €
4.171,27 €
33.989,22 €

235.635,12 €
- €
1.708,89 €
3.036,92 €
31.901,63 €

43.368,18 €
29.131,51 €
1.955,54 €
1.134,35 €
2.087,59 €

349.959,73 €

272.282,56 €

77.677,17 €

414.900,01 €

329.637,44 €

85.262,57 €
380.972,42 €
175.168,05 €

Totaal GD

Nog te

-

Totaal rekening
Totaal reeel
Waarde inventaris
Waarde reservefonds

Saldo

199.080,74 €
79.922,56 €

2010
Vorige
Gewone Dienst

Betaald

Raming
First Institutional

-

641.403,04 €

Totale waarde

INKASSA
Dexia - Zichtrek.
Dexia - Rek. Cour.
Dexia - Spaarrek.
First Inst.
Kas
Inkassa
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47.951,79 €
14.755,80 €
139,35 €
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