Aanwezig :
De heer Jozef Werelds, voorzitter, en de heren Boussu Leon, Melotte Willy, Raymaekers Rene, Timmermans François, Vangeel Eddy, Voordeckers Andre en Vossius Marc, bestuursleden.
Mevr. Martens Christine (Zusters Berlaar – 384) en de heren Robben Romain (283), Verheyden Clement (Limburgs
Landschap – 216), Ramaekers Chris (gem. Wellen – 132), Bresseleers Dirk (40), Stroobants Robin (gem. HeusdenZolder – 130), Penders Theo (gem. Zonhoven – 133), Vanandroye Charlie (gem. Heers – 129), Carolus Stefan
(Natuurpunt – 248), Geypens Niele (gem. Alken – 128) en Maarten (OCMW Zonhoven), stemgerechtigde leden.
De heren Vanuytrecht Louis (stad Herk-de-Stad – 7) en Tack Patrik (stad Tongeren), raadgevende leden.
De heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.
Laten zich verontschuldigen : Duerinckx (Aquafin nv), Vael Barbara (VMM – Operationeel Waterbeheer), Berden
Andre en Robijns Luc (stad Borgloon).
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Verslag van de vorige vergadering, 26/11/13. Het verslag van de vorige vergadering,
26/11/2013 wordt, na voorlezing, goedgekeurd.
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Werken 2014 – Planning van de werken.

2de en (3de ?) categorie
o de procedure in het kader van doorbraak 63 waarbij de provincie de waterlopen van 3de
categorie wil overnemen van de gemeenten loopt nog. Het is ons niet bekend welke gemeenten de waterlopen overdragen en welke niet. Voor de gemeenten die de waterlopen
overdragen wil de provincie dan aansluitend een samenwerkingsovereenkomst maken om
de waterlopen te onderhouden in afwachting van de wijziging van de wet en de definitieve
goedkeuring van de overdracht.
o bovendien blijkt dat er momenteel nog geen bestek is voor aanbesteding van werken na de
wijziging van de wet betreffende de overheidsopdrachten.
o welke werken door wie zullen uitgevoerd worden is dus een open vraag.
Grachten – voor onze grachten heeft het bestuur geoordeeld dat de beste oplossing is om de lopende opdracht met bvba Henssen niet te beëindigen.

Inderdaad even afwachten wat de beslissingen in verband met doorbraak 63 zullen brengen. Het bestuur zal
na kennisneming van de beslissingen kijken waar nog geruimd moet worden en waar men zal moeten werken
met samenwerkingsovereenkomsten.
Belasting 2014 – Vaststellen van de rol. De belastingrol voor 2014 werd opgemaakt op
basis van de modaliteiten die de algemene vergadering vaststelde in vergadering van 26/11/2013. De rol
bevat 11308 artikels voor een totaal bedrag van 242.683 euro. Er zijn 8468 eigenaars die de minimumbelasting betalen. Er zijn 3695 privé eigenaars, 477 rechtspersonen en 7136 onverdeeldheden.
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De belastingrol voor 2014 wordt goedgekeurd.
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Rekening 2013 – Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier. De samenvatting van
de rekening voor 2013 gaat in bijlage en sluit met de volgende cijfers:
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Ontvangsten
Gewone dienst 394.527,96 €
Buitengewone dienst

Uitgaven Saldo
350.993,21 €
4.253,88 €

43.534,75 €
0,00 €

Rekening 2013 398.781,84 €

350.993,21 €

47.788,63 €

4.253,88 €

De rekeningen ‘voor orde’ hebben een saldo van 5.462,81 €, er zit 125.168,05 € in het reservefonds en de
inventaris wordt geraamd op 386.536 €.
Op vraag van de voorzitter overloopt de ontvanger-griffier de samenvatting van de rekening. Er zijn geen
vragen of opmerkingen. De rekening 2013 wordt goedgekeurd. De algemene vergadering geeft kwijting aan
de ontvanger-griffier voor zijn financieel beheer in 2013.
Reglement van Inwendige Orde – Wijziging Titel 2 – Hoofdstuk 2 ‘Het Bestuur’.
Een wijziging van het hoofdstuk over de samenstelling en werking van het bestuur werd al in 2009 goedgekeurd, maar tot op heden niet goedgekeurd. Het bestuur oordeelde het beter om deze wijziging opnieuw voor
te leggen aan de algemene vergadering. Met deze wijziging wil men het bestuur van 17 leden verkleinen naar
11 leden. De voorgestelde tekst gaat in bijlage.
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De eventuele overdracht van de waterlopen van 3de categorie door de gemeenten aan de provincie doet geen
afbreuk aan hun recht op vertegenwoordiging in de algemene vergadering of het bestuur van de watering.
De voorgestelde wijziging van het reglement van Inwendige Orde wordt goedgekeurd.
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Interne staatshervorming – Doorbraak 63 – Advies.

De provincie Limburg vraagt het advies van de watering de Herk in verband met de overdracht door de
gemeenten van de waterlopen van 3de categorie. Gelet op de autonomie van de gemeenten is het bestuur van
oordeel dat men moreel gezien alleen maar akkoord kan gaan met elke beslissing die een gemeente zal maken
omtrent het beheer of de overdracht van de waterlopen van 3 de categorie. Indien de watering de Herk kon
terugvallen op een integraal stroomgebied voor zijn ontvangsten had men eenzelfde voorstel kunnen formuleren aan de gemeenten zonder dat hiervoor de categorieën van de waterlopen aangepast moest worden. Dus
… eigenlijk stelt het bestuur van de watering voor geen advies te geven.
Een rondvraag bij de aanwezige vertegenwoordigers leert ons dat er nog niet veel definitieve beslissingen
(gemeenteraad) zijn. Bij een aantal gemeenten is de tendens ook eerder om de waterlopen niet over te dragen.
Er wordt vandaag aan de algemene vergadering gevraagd om te adviseren over beslissingen van de gemeenten om al dan niet de waterlopen over te dragen. Evenwel kan men de algemene vergadering niet laten
weten welke van de 15 gemeenten kozen voor overdracht, en welke eventueel niet. Bijkomend is het de vraag
wat er zal gebeuren met de beslissing in een gemeente die wil overdragen en waar één van de watering
negatief adviseert.
Bovendien vraagt men aan de algemene vergadering te adviseren op basis van een ontwerp van decreet.
Mogelijk wordt dit voorstel nog gewijzigd voor de goedkeuring en heeft men dus een advies gegeven zonder
correcte kennis van de nieuwe wetteksten.
Kortom vraagt men de algemene vergadering om een blanco contract te tekenen.
Bij stemming bij handopsteking zijn er 16 stemmen om negatief te adviseren en alles bij het oude te laten.
Indien en als er duidelijke gegevens beschikbaar zijn kan de algemene vergadering met volledige kennis van
zaken oordelen en stemmen.1
Aansluitend aan de, eventuele, overdracht van de 3de categorie en het vacuüm dat tijdelijk ontstaat omdat nog
niet alle wetten aangepast werden doet de provincie aan de gemeenten het voorstel een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren voor het onderhoud van de waterlopen van 3de categorie. Dit is een overeenkomst
tussen partijen en het advies van de watering is voor dergelijke overeenkomst overbodig.

1

Mail dd. 26/03/2014 van Stefan Carolus – Natuurpunt vzw die aangeeft dat niet iedereen negatief adviseerde.
Hij vraagt dat het correct aantal ja- en neenstemmen zouden weergegeven worden. Er waren 21 aanwezigen
tijdens de algemene vergadering, waarvan 2 raadgevende leden. Van de 19 stemgerechtigde leden stemden er 16
negatief zodat er uiteraard ook 3 positieve stemmen waren.
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Gelet op de voorgaande beslissing is de algemene vergadering van oordeel dat er geen nood is aan samenwerkingsovereenkomsten tussen provincie en gemeenten.
Binnen doorbraak 63, en dit is minder bekend, gebeuren er ook overdrachten van waterlopen van 2 de categorie
naar 1ste en omgekeerd. Voor watering de Herk gaat dit over volgende wijzigingen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mombeek 50 – degradeert van 1ste naar 2de categorie stroomop van de N76 (Daaleindestraat).
Oude Mombeek 149 – wordt 1ste categorie vanaf de N20 om te komen tot eenvormigheid van
beheer voor dit gebied met overstromingszones.
Kleine Herk 163 – wordt 1ste categorie vanaf de Vloeiherkstraat te Wellen in het kader van de
aanleg van een GOG2 in de Groote Beemd.
Herk 35 – wordt 1ste categorie vanaf de Romeinse Kassei in het kader van de aanleg van een GOG
stroomop Hoenshovenmolen.
Grootbeemdsloot – wordt 1ste categorie in het kader van de aanlag van een GOG in de Groote
Beemd.
Bijkomend wil het bestuur van de watering dat er voor het GOG Stevoort nagegaan wordt of de
grachten binnen dit gebied (De Laak, Sleepenbroekgrachten, Klein Coosterveldgracht, …) ook
niet overgedragen moeten worden aan VMM.

Voor de wijzigingen tussen 1ste en 2de categorie heeft de algemene vergadering geen problemen. Men vraagt
dat er binnen de GOG’s (de bestaande en de nieuwe) nagegaan zou worden welke invloed er is bij het benutten van de GOG’s op de grachten binnen en grenzend aan het GOG.
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Allerlei. Volgende vergadering op 25/11/2014 voor o.a. de vaststelling van de belastingmodaliteiten voor 2015, begroting voor 2015 en bestuursverkiezing (het kiezen van 5 bestuursleden en ondervoorzitter).

Aldus gedaan in algemene vergadering van de watering de Herk te Hasselt op 25 maart 2014.
Namens de algemene vergadering van de watering de Herk :
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers

2

De voorzitter,
get. Jozef Werelds.

Gecontroleerd Overstromingsgebied
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REKENING 2013 - Samenvatting
GEWONE DIENST - Dienstjaar 2013
Ontvangen
31/12/13
Patrimonium
Belasting 2013
Intrest & Verhuring
Kleine verkopen
Verzekering

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

Ontvangen
31/12/13

Nog te
Ontvangen

Betaald
31/12/13

238.693,47 €
233.306,75 €
5.386,72 €
- €
- €

5.435,00 €
5.208,30 €
- €
- €

21.508,47 €
11.896,67 €
7.368,19 €
- €
2.243,61 €

22.557,02 €
1.889,62 €
- €
2.314,15 €
1.958,76 €

995,22 €
963,54 €
- €

Totaal Gewone Dienst

-

262.160,70 €

€
€
€

37.404,09 €

Betaald
31/12/13

Nog te
Betalen

12.669,89 €

Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Roerende Voorheffing
Voertuigen
Kleine aankopen

4.925,88 €
1.116,06 €
3.074,38 €
2.406,32 €
1.147,25 €

Bestuurskosten
Bureelkosten
Automatisering
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Intresten
Andere

24.326,51 €
5.478,33 €
4.980,54 €
19.612,08 €
968,53 €
7.037,83 €

Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ
Opleidingen

98.829,21 €
22.047,11 €
- €

Ruimingswerken
2de kat
3de kat
Sloten
Divers

11.896,67 €
2.780,47 €
4.937,83 €
150,45 €

- €
- €
19,96 €
- €
- €
62.403,82 €
637,55 €
- €
- €
- €
63,89 €
200,52 €
120.876,32 €
- €
4.709,31 €
- €
19.765,42 €

3.549,51 €

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

49,51 €
- €
3.500,00 €

Schuld

3.033,32 €

Totaal Gewone Dienst
BONI GD - Eigen dienstjaar

22.467,02 €
6.477,34 €
4.613,02 €
- €

-

€
€
€

3.033,32 €

3.033,32 €

222.298,28 €
39.862,42 €

42.221,93 €

GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren
26.367,28 €
9.244,22 €
6.619,49 €
86.210,33 €
703,06 €
2.539,65 €
683,23 €
- €

64,58 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Totaal G.D. - Vorige jaren

132.367,26 €

64,58 €

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

TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.

394.527,96 €

37.468,67 €

TOTAAL UITGAVEN G.D.

Boni 2012
Belastingen
Intrest
Ruiming
Adm. Kosten Ruiming
Tussenkomst opzichter
Onverwachte Ontv.
Verenigingen

Mali 2012
Patrimonium
Bestuurskosten
Personeel
Ruiming
Diverse uitgaven
Verenigingen
Schuld

BONI G.D. 2013

- €
14,04 €
4.610,78 €
3.398,09 €
117.638,70 €
- €
- €
3.033,32
128.694,93 €
3.672,33 €
350.993,21 €

-

€
€
€
€
€
€
0,00

-

€

42.221,93 €

43.534,75 €

BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2013
Boni 2012
Patrimonium
Leningen
Overboeking uit GD
Totaal Buitengew. Dienst

753,88 €
-

€

-

€

-

Mali 2012

-

€

€

-

€

Patrimonium

-

€

2.700,70 €

3.500,00 €

-

€

Werken

-

€

-

4.253,88 €

-

€

Totaal Buitengew. Dienst

-

€

2.700,70 €

BONI BD - Eigen dienstjaar
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REKENING 2013 - Samenvatting
BALANS
31/12/2013

Ontvangen

Buitengew. Dienst

TOTAAL
Gewone Dienst
Buitengewone dienst
Voor orde
Voor orde
Voor orde

222.298,28 €
128.694,93 €

39.862,42 €
3.672,33 €

394.527,96 €

350.993,21 €

43.534,75 €

Nog te

37.468,67 €

42.221,93 €

Reeel

431.996,63 €

393.215,14 €

38.781,49 €

Totaal BD

4.253,88 €

€

4.253,88 €

Totaal GD

Totale waarde

VERSLAG

-

-

4.753,26 €

Nog te

-

€

2.700,70 €

Reeel

4.253,88 €

2.700,70 €

1.553,18 €

Andere
Bestuur
Personeel

394.527,96 €
4.253,88 €
4.838,08 €
2.707,99 €
51.608,37 €

350.993,21 €
- €
4.698,80 €
2.334,48 €
46.658,35 €

43.534,75 €
4.253,88 €
139,28 €
373,51 €
4.950,02 €

450.390,21 €

397.651,56 €

53.251,44 €

492.696,96 €

447.272,99 €

45.423,97 €
386.536,80 €
125.168,05 €

Totaal rekening
Totaal reeel
Waarde inventaris
Waarde reservefonds

Saldo

262.160,70 €
132.367,26 €

2013
Vorige
Gewone Dienst

Betaald

Raming
First Institutional

-

2.700,70 €
INKASSA
Zichtrekening
Rek.Courant 1
Rek.Courant 2
Spaarrekening
First Inst.
Kas
Inkassa

4.218,40 €
8.060,84 €
- €
6.797,91 €
34.156,41 €
17,88 €
53.251,44 €

557.128,82 €
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Nieuwe tekst R.I.O. - Bestuur
Hoofdstuk I : Het bestuur.
Artikel 11 : Het bestuur van de watering is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en negen bestuursleden.
Artikel 12 : De vacante plaatsen voor het bestuur zullen bekend gemaakt worden door het
bestuur op de volgende wijze :
1° Op de uitnodiging tot de gewone algemene vergadering tijdens dewelke er
nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden.
2° Door aanplakking aan de gemeentehuizen van al de in artikel 1 opgesomde
gemeenten gedurende de 15 dagen die de algemene vergadering, tijdens dewelke er nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden, voorafgaan.
Artikel 13 : De kandidaatstelling voor het bestuur en/of het voorzitter- of ondervoorzitterambt moet ten laatste vijf kalenderdagen voor de stemming schriftelijk voorgedragen worden
aan de voorzitter van de watering.
De kandidaten moeten op het ogenblik van hun benoeming, hun verkiezing of de
hernieuwing van hun mandaat Belg en meerderjarig zijn. Zij moeten ingelande zijn of afgevaardigd door het bevoegde orgaan van een rechtspersoon, die ingelande is. Zij moeten hun
verblijfplaats hebben in een van de gemeenten waarover de watering zich uitstrekt, of in een
aangrenzende gemeente.
Artikel 14 : Indien er op het ogenblik van de stemming onvoldoende regelmatige kandidaatstellingen zouden zijn voor het bestuur (11) dan mag de lijst van de kandidaten staande de vergadering aangevuld worden met een gewillige aanwezige stemgerechtigde, eender tot welke regio hij behoort.
Artikel 15 : Voor de verkiezing van de leden van het bestuur worden drie achtereenvolgende
geheime stemmingen gehouden.
Door de eerste stemming worden alle bestuursleden aangewezen, door de
tweede en derde stemming worden onder de aldus verkozen bestuursleden achtereenvolgens de
voorzitter en de ondervoorzitter aangewezen.
Artikel 16 : Onverminderd hetgeen bepaald is bij het tweede lid van dit artikel duurt het
mandaat van een bestuurslid zes jaar.
Voor de eerste maal zullen de bestuursleden van de watering als volgt uittreden:
1° na drie jaar : de voorzitter en vijf leden aan te duiden door loting ;
2° na zes jaar : de ondervoorzitter en de overige leden.
De vervallen termijnen kunnen hernieuwd worden, telkens voor een nieuwe termijn van zes jaar.
Artikel 17 : Indien het aantal regelmatige kandidaatstellingen groter is dan het aantal te begeven ambten zal de algemene vergadering in geheime stemming de gewenste kandidaten kiezen.
Zijn verkozen de kandidaten met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (helft
+ 1).
Indien na één stemronde het aantal kandidaten met volstrekte meerderheid niet
voldoende is om het bestuur voltallig te maken zal een tweede geheime stemronde tussen de
overige kandidaten plaatsvinden.
Indien er na deze stemronde niet voldoende kandidaten zijn met volstrekte meerderheid zullen de kandidaten gerangschikt worden volgens het aantal bekomen stemmen. Het
bestuur wordt aangevuld met zoveel kandidaten als nodig zijn, in volgorde van de bekomen
stemmen. Bij gelijkheid van stemmen zal eerst voorrang gegeven worden aan de kandidaat die
het meeste dienstjaren bestuurslid is in de watering de Herk en dan aan de oudste in jaren.
De kandidaten die niet gekozen werden worden opgenomen op een lijst van
opvolgers in dalende volgorde van het aantal behaalde stemmen.
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Artikel 18 : Indien het aantal regelmatige kandidaatstellingen niet groter is dan het aantal te
begeven ambten kan de algemene vergadering akte nemen van de kandidaatstellingen en de
voorgedragen kandidaten gekozen verklaren.
Artikel 19 : Een bestuurslid dat in de loop van zijn ambtstermijn niet meer voldoet aan de
vereisten om bestuurslid te zijn wordt ontslagnemend. Hij (zij) wordt vervangen door de
eerstvolgende kandidaat op de lijst der opvolgers. Bij uitputting van de lijst van opvolgers zal het mandaat bij de eerstvolgende verkiezing ingevuld worden. Zijn vervanger zal
het lopende mandaat voleinden.
Artikel 20 : De uitnodiging tot de bestuursvergadering geschiedt ten minste 10 werkdagen
vooraf. Ingeval van hoogdringendheid kan zelfs een mondelinge uitnodiging volstaan tot een
onmiddellijke vergadering.
Artikel 21 : Van de bijeenkomsten van het bestuur wordt een proces-verbaal opgemaakt dat
bijgehouden wordt in een daartoe bestemd register en door de voorzitter en de ontvanger-griffier ondertekend wordt.
Artikel 22 : Het ambt van bestuurslid is onbezoldigd. De begroting mag nochtans een zitpenning voorzien.
Titel 5 :
Inwerkingtreding.
Artikel 34 : Het onderhavig reglement van Inwendige Orde zal in werking treden de dertigste
dag na de goedkeuring ervan.
Artikel 35 : Bij overgangsmaatregel zal de verlaging van het aantal bestuursleden gebeuren in twee opeenvolgende verkiezingen.
Bij de bestuursverkiezing van 25/11/2014 zal de algemene vergadering 5 bestuursleden kiezen in vervanging van de 8 uittredende leden en bij de bestuursverkiezing
van 21/11/2017 6 bestuursleden in plaats van de 9 uittredende leden.
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