Watering de Herk

Algemene Vergadering 20/03/2012

ALGEMENE VERGADERING
Hasselt, 20 maart 2012.
Aanwezig : de heer Jozef Werelds, voorzitter, en de heren Andre Berden, Leon Bousu, Rene
Grammen, François Timmermans, Jos Vandercappellen, Andre Voordeckers en Marc Vossius, bestuursleden.
De heren Romain Robben (292), Victor Janssens (182), Julien Vandenreyt (343), Gerard
Mouling (255), Louis Schutjes (Louchris nv – 231) en Willy Houbrix (gemeente Kortessem –
135), stemgerechtigde leden.
De heren ing. Willy Vannerem (prov. TD – 5) en Hugo Leroux (gemeente Diepenbeek – 6),
raadgevende leden.
De heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : Jansen Els, Raymaekers Rene, Carolus Stefan (Natuurpunt Beheer),
Duerinckx Katrin (Aquafin nv), V.L.M., Limburgs Landschap en Schotsmans Elfriede (agentschap Natuur & Bos).
De voorzitter vraagt voor het begin van de vergadering een minuut stilte in acht te nemen ter
nagedachtenis van de slachtoffers van het autobusongeval in Zwitserland.
1.

Verslag van de vorige vergadering, 10/01/2012.

139-1145

Het verslag van de vorige vergadering, 10/01/2012, wordt, na voorlezing, goedgekeurd.
2.

3.

Gewone werken – Planning 2012.

139-1146

2.1.

3de categorie en grachten - Opzichter Kobe Denis tracht samen met aannemer Henssen bv de
waterlopen en grachten waarvoor onderhoud voorzien is, op de best mogelijke wijze te ruimen.
Ook de dringende oproepen trachten we zo snel mogelijk op te lossen, maar … hopelijk begrijpt men ook dat de aannemer niet 24/7 ten diensten staat van de watering. Op een aantal
plaatsen zijn er ook problemen waarvoor eerst een oplossing gezocht moet worden of moeten
er afspraken gemaakt worden met de gemeente. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

2.2.

2de categorie – De meetstaat voor de werken wordt opgemaakt door de provincie Limburg. Recent liet men ons weten dat er opnieuw ongeveer 7 km waterlopen niet meer geruimd zouden
worden waardoor er momenteel al 30.757 meter van de 126.918 meter (24%) niet geruimd
worden. Er zijn ook geen grondige ruimingen voorzien. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Gewone werken – Afrekening 2011.

139-1147

Na 10 jaar toezicht bij de uitgevoerde onderhoudswerken door bestuursleden kwam op 1 februari 2011
opzichter Kobe Denis in dienst. Omdat de provincie Limburg weigert een tussenkomst te betalen in de
kosten van dit toezicht doet Kobe alleen toezicht op de werken uitgevoerd aan waterlopen van 3de categorie en grachten.
De aanloopfase is voor Kobe zeker niet eenvoudig. Alle waterlopen en grachten leren kennen, kennismaken met de soms tegenstrijdige belangen van landbouw en natuur, het is niet eenvoudig. Maar de samenwerking met aannemer Henssen bv liep in elk geval vlotter dan voorgaande jaren omdat Kobe dagelijks
beschikbaar is om problemen te bespreken en op te lossen, en om onvindbare grachten toch aan te duiden
op het terrein.

VERSLAG
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De aanbesteding van de onderhoudswerken van de waterlopen van 2de categorie loopt van 16/09/2011 tot
15/09/2012 en de provincie wil van deze werken pas een afrekening aanvaarden na oplevering, dus in
september 2012. Het bestuur oordeelde dat het toch zinvoller is om de werken af te rekenen op basis van
het kalenderjaar.

3.1. Opzichter – met 21.438,21 € loonkosten en 6.267,61 € vervoerkosten komen de totale kosten van
het toezicht op 27.705,82 €. Uitgesplitst op basis van de uitgevoerde werken (196.347,70 lm) geeft
dit een gemiddelde prijs van 0.1411 €/lm. Volgens afspraak betalen de gemeenten 0,15 €/lm of
voor 2011 een bedrag van 10.864,05 €. Omdat de provincie haar deel (9.242,43 €) niet wil betalen
is het saldo van 16.841,77 € ten laste van de watering.

3.2. Uitgevoerde werken en kostprijs
2de categorie
3de categorie
Grachten
Totaal

65.502,70 lm
72.427,00 lm
58.418,00 lm
196.347,70 lm

49.451,41 €
48.312,61 €
45.426,76 €
143.190,78 €

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

4.

Rekening 2011 – Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier.

139-1148

De samenvatting van de rekening gaat in bijlage. De rekening van 2011 sluit met de
volgende cijfers :
Uitgaven
284.141,89 €
40.511,13 €
324.653,02 €

Saldo
11.247,37 €
753,88 €
12.001,25 €

Voor orde
49.220,87 €
44.408,47 €
Totaal + voor orde
385.875,14 €
369.061,49 €
Nog te
90.847,33 €
90.104,23 €
Totaal na
476.722,47 €
459.165,72 €
Waarde inventaris (gebouw, materiaal, materieel, enz…)
Waarde reservefonds
Totale waardering watering de Herk

4.812,40 €
16.813,65 €
743,10 €
17.556,75 €
403.673,54 €
175.168,05 €
596.398,34 €

Gewone Dienst
Buitengew. Dienst
Totaal

Ontvangsten
295.389,26 €
41.265,01 €
336.654,27 €

Op verzoek van de voorzitter overloopt de ontvanger-griffier de samenvatting van de rekening en geeft
toelichting over de diverse ontvangsten (kosten en intresten bij belastingen) en de ontvangsten en betalingen voor orde. De rekening voor 2011 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering geeft kwijting aan
de ontvanger-griffier voor zijn financieel beheer voor 2011.

5.

Allerlei.

139-1149

5.1.

Volgende vergadering op 27/11/12.

5.2.

De heer Marc Vossius vraagt naar de stand van zaken wat betreft de uitbreiding van de watering
naar een integraal gebied. De financiële toestand van de watering is niet optimaal, we staan voor
een belangrijke belastingverhoging om de rekening in balans te houden en het lijkt dan ook niet
correct dat slechts 20% van de stroomgebieden meebetalen aan de werking van de watering. De
voorzitter laat weten nog steeds actief bezig te zijn met het dossier. Hij zal de uitbreiding op het
agenda brengen van de vergadering van vrijdag 23/03/2012.

Aldus gedaan in algemene vergadering met de watering de Herk te Hasselt op 20 maart 2012.
Namens de algemene vergadering :
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers.
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De voorzitter,
get. Jozef Werelds.
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REKENING 2011 - Samenvatting
GEWONE DIENST - Dienstjaar 2011

Ontvangen
31/12/11
Patrimonium
Belasting 2011
Intrest & Verhuring
Kleine verkopen
Verzekering

Terugbetalingen
Ruiming 2de kat
Ruiming 3de kat
Verkoop bestekken
Adm. Kosten + Toezicht

Ontvangen
31/12/11

Nog te
Ontvangen

Betaald
31/12/11

153.662,57 €
144.261,98 €
5.400,59 €
4.000,00 €
- €

3.221,48 €
7.112,84 €
- €
- €

34.838,03 €
839,13 €
26.373,79 €
- €
7.625,11 €

Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Onvoorziene
Afname reservefonds

49.361,40 €
21.938,29 €
- €
6.200,14 €
1.188,21 €

817,44 €
370,77 €
- €

Verenigingen

-

€

2.765,51 €
1.052,05 €
1.225,43 €
1.854,87 €
446,90 €

Bestuurskosten
Bureelkosten
Automatisering
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Intresten
Andere

19.865,01 €
2.252,64 €
3.839,58 €
18.162,08 €
69,09 €
6.305,29 €

Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ

86.208,89 €
18.443,30 €

Ruimingswerken
2de kat
3de kat
Sloten
Toezicht

- €
28.512,79 €
30.589,35 €
- €

€
€
€

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

-

€

Verenigingen

189.688,81 €
37.070,60 €

87.834,15 €

- €
- €
24,93 €
124,75 €
- €
50.493,69 €
490,99 €
142,80 €
- €
- €
5,00 €
73,21 €
104.652,19 €
- €
2.120,81 €
59.102,14 €

Schuld
Totaal Gewone Dienst
MALI GD - Eigen dienstjaar

Nog te
Betalen

7.344,76 €

Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Roerende Voorheffing
Voertuigen
Kleine aankopen

-

Betaald
31/12/11

Totaal Gewone Dienst

49.451,27 €
19.799,89 €
14.837,27 €
- €
2.133,31 €

57,40 €
75,91 €
2.000,00 €
-

€

-

€
€
€

-

€

3.033,32 €

3.033,31 €

226.759,41 €

90.104,23 €

GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren
Boni 2010
Belastingen
Intrest
Ruiming
Onverwachte Ontv.
Verenigingen

43.368,18 €
4.912,17 €
7.055,89 €
50.364,21 €
-

€
€

3.013,18 €
- €
- €
-

€
€

Mali 2010
Patrimonium
Bestuurskosten
Personeel
Ruiming
Diverse uitgaven
Verenigingen
Schuld

Totaal G.D. - Vorige jaren

105.700,45 €

3.013,18 €

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

TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.

295.389,26 €

90.847,33 €

TOTAAL UITGAVEN G.D.

BONI G.D. 2011

- €
259,11 €
1.413,86 €
2.132,14 €
53.299,04 €
228,02 €
- €
50,31
57.382,48 €
48.317,97 €
284.141,89 €

-

€
€
€
€
€
€
0,00

-

€

90.104,23 €

11.247,37 €

BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2011
Boni 2010

29.131,51 €

Patrimonium

10.133,50 €

-

€

Leningen
Overboeking uit GD
Totaal Buitengew. Dienst

Mali 2010

€

-

€

Patrimonium

2.000,00 €

-

€

Werken

41.265,01 €

-

€

Totaal Buitengew. Dienst

-

BONI BD - Eigen dienstjaar
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-

€

40.511,13 €

-

€

€

-

€

40.511,13 €

-

€

-

753,88 €
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BALANS
31/12/2011

Ontvangen

226.759,41 €
57.382,48 €

295.389,26 €

284.141,89 €

11.247,37 €

Nog te

90.847,33 €

90.104,23 €

743,10 €

Reeel

386.236,59 €

374.246,12 €

11.990,47 €

Totaal BD

41.265,01 €

40.511,13 €

753,88 €

Totaal GD

Buitengew. Dienst

TOTAAL
Gewone Dienst
Buitengewone dienst
Voor orde
Voor orde
Voor orde

Nog te

-

€

-

€

-

37.070,60 €
48.317,97 €

-

€

Reeel

41.265,01 €

40.511,13 €

753,88 €

Andere
Bestuur
Personeel

295.389,26 €
41.265,01 €
4.593,61 €
3.376,56 €
41.250,70 €

284.141,89 €
40.511,13 €
3.281,95 €
2.816,31 €
38.310,21 €

11.247,37 €
753,88 €
1.311,66 €
560,25 €
2.940,49 €

377.904,97 €

362.963,23 €

16.813,65 €

473.345,91 €

456.349,41 €

16.996,50 €
403.673,54 €
175.168,05 €

Totaal rekening
Totaal reeel
Waarde inventaris
Waarde reservefonds

Saldo

189.688,81 €
105.700,45 €

2011
Vorige
Gewone Dienst

Betaald

Raming
First Institutional

595.838,09 €

Totale waarde

INKASSA
Dexia - Zichtrek.
Dexia - Rek. Cour.
Dexia - Spaarrek.
First Inst.
Kas
Inkassa
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12.356,20 €
70,23 €
3.922,08 €
475,14 €
10,00 €
16.813,65 €
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