Watering de Herk

145ste Algemene Vergadering
van watering de Herk, Hasselt 25/11/2014
Aanwezig :
De heer Jozef Werelds, voorzitter, en de heren Berden Andre, Boussu Leon, Hermans Joseph, Melotte Willy, Raymaekers Rene, Timmermans François, Vangeel Eddy, Voordeckers Andre en Vossius Marc, bestuursleden.
Jordens Robert (205), Janssens Victor (200), Berden Marijke (volmacht Berden Joannes 18), Ramaekers Christian
(gem. Wellen – 145), Robben Romain (309), Berden Benoit (16), Dardenne Jo (stad Borgloon – 333), de Ramaix
Marie (89), Iweins de Wavrans Francoise (194), Vanreijckel Renzo (stad St.Truiden – 335), Vanandroye Charlie
(gem. Heers – 142), Penders Theo (gem. Zonhoven – 146), Grammen Bernard (volmacht Grauls Anne 160), Bresseleers Dirk (42), Maris Paul (OCMW Zonhoven – 283), Geypens Niele (gem. Alken – 141), Carolus Stefan (Natuurpunt Beheer – 269) en Stroobants Robin (gem. Heusden-Zolder – 143), stemgerechtigde leden.
Zijn ook nog drager van een volmacht Berden Andre (Geerdens Etienne – 131) en Vossius Marc (Henderix Jozef –
B3).
De heren Benny Tournelle (gem. Nieuwerkerken – 9), Louis Vanuytrecht (stad Herk-de-Stad – 6), ing. Willy Vannerem en ing. Steven Beyen (provincie Limburg – 4), Jos Leroi (gem. Diepenbeek – 5) en Patrick Tack (stad Tongeren – 10), raadgevende leden.
De heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : OCMW Hasselt, Aquafin nv, Zusters van Berlaar, Robijns Lucien (stad Borgloon), Wijnen
Jos (gem. Kortessem), gemeente Lummen, Thijs (gem. Hoeselt), Grauls Anne en Henderix Jozef.
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Verslag van de vorige vergadering, 25/03/14. Het verslag van de 144ste algemene
vergadering van 25 maart 2014 wordt, na voorlezing, goedgekeurd. Het verslag kan je ook terugvinden op
de website van de watering op http://www.wateringdeherk.be.
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Werken 2015 – Planning van de werken.



2de en (3de ?) categorie – ongeveer alle gemeenten (alleen Herk-de-Stad niet?) hebben de beslissing
genomen om de waterlopen van 3de categorie over te dragen aan de provincie Limburg. Afhankelijk
van het advies van deze algemene vergadering en in afwachting van de eventuele vaststelling van
de overdracht door de bevoegde minister zal de provincie op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten de onderhoudswerken alvast organiseren. Ook voor de werken voor 2014
organiseerde de provincie de aanbesteding op basis van de door haar vastgestelde meetstaat.



Grachten – voor onze grachten zal het bestuur de werken zelf blijven organiseren. In 2014 hoopt
men een stuk van de achterstand opgehaald te hebben. Er zal hoogst waarschijnlijk voor meer dan
100.000 euro aan werken uitgevoerd worden. Ook voor 2015 wil het bestuur graag de ruimingachterstand verder wegwerken en voorziet hiervoor 75.000 euro.

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

AV-1411 145/1186

Doorbraak 63 – Advies overdracht waterlopen 3de categorie aan provincie.

Bij het negatieve advies van de algemene vergadering van 25 maart was het onduidelijk welke gemeentes de overdracht van de waterlopen aan de provincie goedkeurden. Ook de goedkeuring van
het decreet voor de wijziging van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen werd in laatste
instantie vernomen. Tal van negatieve gevoelens resulteerden in een negatief advies.
De provincie Limburg – Dienst Water & Domeinen en de gemeenten dringen toch aan om de overdracht van de waterlopen positief te adviseren. Het bestuur van de watering heeft in vergadering
van 29 augustus benadrukt dat men niet wil tussenkomen in de autonomie van de gemeenten, als de
gemeenten de waterlopen willen overdragen moet de watering dit aanvaarden.
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Het bestuur stelt daarom vandaag aan de algemene vergadering voor om de overdracht van de waterlopen van 3de categorie door de gemeenten aan de provincie Limburg positief te adviseren.
De voorzitter geeft het woord aan ing. Beyen van de provincie Limburg die nog even de historiek
van de interne staatshervorming waaronder Doorbraak 63 overloopt. In Limburg hebben 37 van 43
gemeenten (Herstappe heeft geen waterlopen) beslist om de waterlopen van 3 de categorie over te
dragen aan de provincie. Binnen de watering de Herk heeft alleen de stad Herk-de-Stad beslist om
de waterlopen niet over te dragen. Op 2 december 2014 is er een infovergadering voor gemeenten
en wateringen op de provincie om de stand van zaken toe te lichten.
Enkele ingelanden willen weten of er na de overdracht van de waterlopen dan ook minder belasting
betaald moet worden aan de watering. NEE, de onderhoudswerken van de waterlopen van 3 de en 2de
categorie werden en worden (terug)betaald door de gemeente en provincie. De belasting van de
watering is voor de betaling van haar werking en het onderhoud van de niet ingeschreven waterlopen en grachten. De ingelanden kunnen in de toekomst nog steeds beroep doen op de watering om
problemen met het onderhoud of de instandhouding van de ingeschreven waterlopen aan te kaarten.
Alleen mevrouw de Ramaix geeft aan negatief te adviseren voor de overdracht van de waterlopen
zodat er 29 stemmen zijn voor een positief advies.
Begroting 2014 – Wijziging – Goedkeuring. Het bestuur heeft in vergadering van 17
oktober vastgesteld dat de begroting voor 2014 zoals deze werd goedgekeurd op 26/11/13 voor een aantal
posten moet aangepast worden. De wijzigingen werden opgenomen in het overzicht in bijlage. De begroting
sluit na de wijzigingen met een overschot van 9.609 € in gewone dienst en 1.553 € in de buitengewone dienst.
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Er zijn geen vragen of opmerkingen zodat de wijziging van de begroting goedgekeurd is.
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Belasting 2015 – Vaststellen modaliteiten.

Zoals bepaald in 2013 zal men de aanslagvoet voor de belastingen aanpassen aan de index. Voor 2015 geeft
dit het volgende resultaat 19,00 € * 123,01 (index januari 2014) / 119,88 (beginindex januari 2012) = 19,496
€ als te ronden naar 19,50 €/ha.
Het bestuur stelt volgende modaliteiten voor :








Aanslagvoet voor 2015
19,50 €/ha
Minimum belasting
9,00 €
Termijn voor betaling
60 dagen
Herinnering met de toepassing van 3 € kosten en 4,25 % intresten
Rappelbrief zonder extra kosten
Overmaken voor dossier aan incassokantoor met toepassing van 10 € kosten en 4,25 % intresten.
Er zijn geen vragen of opmerkingen zodat de modaliteiten voor de belasting voor 2015 goedgekeurd zijn.
Begroting 2015 – Goedkeuring. In bijlage gaat de samenvatting van de begroting voor
2015 zoals het bestuur deze voorstelt. De voorgestelde begroting sluit met de volgende cijfers:
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Gewone dienst
Buitengewone dienst

Ontvangsten
385.539 €
16.553 €

Uitgaven
380.100 €
15.000 €

Saldo
5.439 €
1.553 €

Rekening 2013

402.092 €

395.100 €

6.992 €

Het reservefonds van de watering beloopt 125.168 €.
Er zijn geen vragen of opmerkingen zodat de begroting voor 2015 goedgekeurd is.
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Bestuursverkiezing – Kiezen van 8 bestuursleden.

1.

De aankondiging van de bestuursverkiezing werd door het bestuur in vergadering van 29/08/14 vastgesteld. Op 03/09/14 werd aan de gemeenten binnen de omschrijving gevraagd om de aankondiging
aan te plakken.

2.

Op 21/10/14 werden de uitnodigingen voor deze vergadering verzonden aan 411 stemgerechtigde ingelanden, 13 bestuursleden en 10 raadgevende leden. Bij de uitnodiging werd duidelijk aangegegven
dat er vandaag bestuursverkiezing is voor het kiezen van 5 bestuursleden en een ondervoorzitter voor
een termijn van 6 jaar.
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3.

Op 20/11/14 werd het P.V. van de afsluiting van de kandidaatstellingen opgemaakt door de voorzitter
en de ontvanger-griffier. Volgens het P.V. zijn kandidaat voor een bestuursmandaat :

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

BERDEN Marijke, Herk-de-Stad (51 jaar)
CAROLUS Stefan, Borgloon (58 jaar) voor Natuurpunt Beheer vzw
GRAULS Anne Marie, Hasselt (77 jaar)
KONINGS Ivo, Hasselt (69 jaar) voor stad Hasselt tot 31/12/2017
RAYMAEKERS Rene, Zonhoven (76 jaar) voor OCMW Zonhoven
ROBIJNS Lucien, Borgloon (70 jaar) voor stad Borgloon
TIMMERMANS François, Heers (67 jaar)

De heer Raymaekers Rene is ook kandidaat ondervoorzitter. Deze kandidatuur is uiteraard alleen geldig indien hij gekozen wordt als bestuurslid.
4.

Voorafgaand aan de geheime stemming wordt er een verkiezingscommissie samengesteld. Lid van de
commissie zijn de ontvanger-griffier Rudi Briers en de raadgevende leden Willy Vannerem, Benny
Tournelle en Patrick Tack.

5.

Het resultaat van de geheime stemming is :








BERDEN Marijke
CAROLUS Stefan
GRAULS Anne Marie
KONINGS Ivo
RAYMAEKERS Rene
ROBIJNS Lucien
TIMMERMANS François

27 stemmen
9 stemmen
21 stemmen
14 stemmen
27 stemmen
27 stemmen
25 stemmen

De volgende kandidaten halen de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en zijn dus gekozen
voor een bestuursmandaat bij de watering de Herk voor een periode van 6 jaar : Berden Marijke, Grauls
Anne Marie, Raymaekers Rene, Robijns Lucien en Timmermans François.
De voorzitter feliciteert de nieuwe bestuursleden en houdt eraan om de uittredende bestuursleden die niet
opnieuw kandidaat waren te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de watering de Herk. Onze hartelijke
dank aan Andre Berden (bestuurslid vanaf 1968 – 46 jaar), Jozef Henderix (bestuurslid vanaf 1977 – 37
jaar) en Els Jansen (bestuurslid vanaf 2008 – 6 jaar).
Bestuursverkiezing – Kiezen van de ondervoorzitter. Voor het mandaat van ondervoorzitter is er maar een kandidaat, Rene Raymaekers. De heer Rene Raymaekers wordt met handgeklap
gekozen als ondervoorzitter voor een periode van 6 jaar.
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Allerlei. Volgende vergadering op 24/03/2015 voor o.a. de vaststelling van de belastingrol en de goedkeuring van de rekening 2014.

Aldus gedaan in de 145ste algemene vergadering van de watering de Herk in vergadering te
Hasselt op 25 november 2014.
Namens de algemene vergadering :
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers
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De voorzitter,
get. Jozef Werelds.
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BEGROTING 2014 - Wijziging nr. 1
Art.

Hfdst

T itel

Bedrag
Begroting

Aangevraagde
Verhoging
Verlaging

Nieuwe bedragen
Per Art.
Per Hfdst.

8.380,00 €
- €
8.380,00 €

35.154,00 €
39.000,00 €
74.154,00 €

43.534,00 €
39.000,00 €

021-01-00 021 Gewone belasting 2014
021-05-00 021 Vervreemding roerende goederen
021 Patrimonium

242.000,00 €
- €
251.280,00 €

15.000,00 €
6.000,00 €
21.000,00 €

257.000,00 €
6.000,00 €

024-07-30 024 T ussenkomst opzichter "Gem"
024 Patrimonium

5.250,00 €
120.750,00 €

120-00-00 120 Overschot laatste rekening
120-03-00 120 Ontvangsten voorgaande jaren
120 Voorgaande dienstjaren

82.534,00 €

272.280,00 €
5.250,00 €
5.250,00 €

-

€
115.500,00 €

025-03-00 025 T oevallige & Onvoorziene
025 Diverse ontvangsten

500,00 €
1.150,00 €

1.000,00 €
1.000,00 €

1.500,00 €

130-00-00 130 Overschot laatste rekening
130 Voorgaande dienstjaren

753,00 €
753,00 €

3.500,00 €
3.500,00 €

4.253,00 €

€
€

42.230,00 €
42.230,00 €

42.230,00 €

€
€
€
€
€

1.000,00 €

500,00 €
24.500,00 €
69.250,00 €

500,00 €

670-01-00 670 Uitgaven voorgaande dienstjaren
670 Voorgaande dienstjaren
071-01-20
071-07-00
071-08-00
071-10-00

071
071
071
071
071

Onderhoud gebouwen
Onderhoud voertuigen
Brandstof voertuigen
Werkkledij
Patrimonium

072-05-10 072 Bankkosten
072-12-00 072 Vergoedingen bestuursleden
072 Bestuurskosten

2.000,00
1.000,00
2.000,00
250,00
9.025,00

1.000,00 €

500,00 €

2.150,00 €

4.253,00 €

42.230,00 €

500,00
1.500,00
250,00
2.250,00

€
€
€
€

3.000,00 €
3.000,00 €

€
€
€
€
7.775,00 €

1.000,00 €
21.500,00 €
66.750,00 €

073-01-20 073 Opzichter
073-03-00 073 R.S.Z. Werkgever
073 Personeel

28.000,00 €
26.000,00 €
124.500,00 €

074-02-00 074 4de cat. en grachten
074 Onderhoudswerken

40.000,00 €
155.000,00 €

60.000,00 €
60.000,00 €

075-03-00 075 T oevallige uitgaven
075 Diverse uitgaven

500,00 €
11.000,00 €

17.500,00 €
17.500,00 €

-

€

€
€

2.700,00 €
2.700,00 €

-

€

2.700,00 €

381.560,00 €
96.154,00 €
5.250,00 €
374.875,00 €
121.230,00 €
33.250,00 €
6.685,00 € - 25.076,00 € - 28.000,00 €

472.464,00 €
462.855,00 €
9.609,00 €

681-00-00 681 Patrimonium
680 Voorgaande dienstjaren

T otaal Ontvangsten GD
T otaal Uitgaven GD
BO NI G.D.
T otaal Ontvangsten BD
T otaal Uitgaven BD
BO NI B.D.
TO TAAL BO NI
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-

10.753,00 €
10.000,00 €
753,00 €

22.000,00 €
6.000,00 €
28.000,00 €

3.000,00
500,00
500,00
-

3.500,00 €
2.700,00 €
800,00 €

6.000,00 €
20.000,00 €
96.500,00 €
100.000,00 €
215.000,00 €
18.000,00 €
28.500,00 €
2.700,00 €

€
€
€

14.253,00 €
12.700,00 €
1.553,00 €

7.438,00 € - 24.276,00 € - 28.000,00 €

11.162,00 €

-
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GEWONE DIENST
Ontv. 2014
1. Patrimonium
Belasting
Intrest ged. Gelden
Inkomsten verhuring
Kleine verkopen

Ontv. 2015

257.000 €
4.000 €
5.280 €
6.000 €

250.000 €
4.000 €
5.280 €
-€

272.280 €

259.280 €

Uitg. 2014
1. Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Onderhoud voertuigen
Brandstof voertuigen
Kleine aankopen

2. Bestuurskosten
Bureelkosten
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Intresten
Andere
3. Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ
Opleidingen
4. Gewone onderhoudswerken
Ruiming 2de kat
Ruiming 3de kat
Diversen

5. Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Afname reservefonds
Onvoorziene
6. Verenigingen
7. Schuld
Totaal jaar

75.000 €
35.000 €
5.500 €

75.000 €
35.000 €
5.500 €

115.500 €

115.500 €

650 €
-€
1.500 €
2.150 €

650 €
-€
500 €
1.150 €

-€
-€

-€
-€

389.930 €

375.930 €

ONTVANGSTEN VORIGE JAREN
Boni
Nog te ontvangen

TOTAAL G.D.

4. Gewone onderhoudswerken
2de kat
3de kat
Toezicht / Herstellingwerken
Grachten & sloten
5. Diverse Uitg.
Overboeking naar B.D.
Toevallige uitgaven
Terugbetaling belasting
6. Verenigingen
7. Schuld
Totaal jaar

Uitg. 2015

5.000 €
1.275 €
500 €
500 €
500 €
7.775 €

5.000 €
1.425 €
1.000 €
500 €
-€
7.925 €

29.150 €
5.000 €
21.500 €
1.050 €
10.050 €
66.750 €

29.600 €
5.000 €
23.000 €
1.050 €
9.925 €
68.575 €

76.000 €
20.000 €
500 €
96.500 €

76.000 €
20.000 €
500 €
96.500 €

75.000 €
35.000 €
5.000 €
100.000 €
215.000 €

75.000 €
35.000 €
5.000 €
70.000 €
185.000 €

10.000 €
18.000 €
500 €
28.500 €

15.000 €
500 €
500 €
16.000 €

-€
6.100 €

-€
6.100 €

420.625 €

380.100 €

-€
-€
-€

-€
-€
-€

420.625 €
12.839 €

380.100 €
5.439 €

UITGAVEN VORIGE JAREN
43.534 €
-€
43.534 €

9.609 €
-€
9.609 €

433.464 €

385.539 €

Mali
Nog te betalen

TOTAAL UITGAVEN G.D.
BONI G.D.

BUITENGEWONE DIENST
Ontv. 2014

Ontv. 2015

Uitg. 2014

Uitg. 2015

4.253 €
-€
-€
10.000 €

1.553 €
-€
-€
15.000 €

Nog te betalen
Patrimonium
Werken

10.000 €
-€

15.000 €
-€

14.253 €

16.553 €

TOTAAL B.D.
BONI B.D.

10.000 €
4.253 €

15.000 €
1.553 €

G.D. + B.D.
447.717 €

G.D. + B.D.
402.092 €

Uitgaven

430.625 €

395.100 €

Boni

17.092 €

6.992 €

Reservefonds

125.168 €

125.168 €

Boni
Patrimonium
Werken
Overboeking uit G.D.
TOTAAL B.D.

Ontvangsten
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Doorbraak 63
Herinschaling onbevaarbare waterlopen i.s.m. betrokken besturen en diensten

STAND

VAN ZAKEN

Algemene Vergadering Watering De Herk
25 november 2014
Hasselt

limburg.be

Historiek “Doorbraak 63”
Ø Principes Vlaams Regeerakkoord 2009-2014
minder versnippering bevoegdheden, inzetten op effectiviteit en efficiëntie
Ø Groenboek 2010 > Witboek 2011
69 doorbraken waaronder D63 = Waterbeleid en -beheer
D63: “Herbekijken inschaling onbevaarbare waterlopen in samenspraak met
betrokken besturen en diensten”
Ø 2013
§ infovergadering te Hasselt (VMM, PROV, VVSG, VVPW)
§ 43 vergaderingen met gemeente, provincie, wateringen en Infrax
Ø “Tussentijds verslag” met bijhorende kaart
• Voorstel herklasseringen tussen cat. 1, 2 en 3 (Vl. Reg. geen OO)
• Voorstel klasseringen en deklasseringen (deputatie, OO)
• Voorstel light-statuten (gemeenteraad, OO)
• Voorstel tot verkoop openbaar domein
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Historiek “Doorbraak 63”
Dec 2013
§ Akkoord provincieraad
2014
§ Wetswijziging - Decreet 28 feb 2014 - Decreet tot wijziging van de wet van 28
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de
classificatie en andere diverse wijzigingen. Publicatie: 11-04-2014, Inwerkingtreding: 21-042014 (art.6, art.18)

§
§
§
§

Akkoord gemeenteraden (herklassering)
Akkoord algemene vergadering wateringen (herklassering)
Samenwerkingsovereenkomsten tussen prov-gem (zie ruimingswerken)
dec 2014: laatste beslissing verwacht van gemeenteraad

WETGEVING
Herklasseringen
DOORBRAAK 63
Cat. 1 - 2 (Vl Reg, na akkoord VMM, prov, betrokken wateringen en advies gem)
Cat. 1 - 3 (Vl Reg, na akkoord VMM, gemeente, betrokken watering)
Cat. 2 - 3 (Vl Reg, na akkoord prov, gemeente, betrokken watering)

limburg.be

Beslissing herklassering
Ø In Limburg zijn 37 van de 43 gemeenten akkoord om de waterlopen
(van 3de naar 2de categorie) her in te schalen.
Ø In het ambtsgebied van Watering De Herk gaat het over de volgende gemeenten:
Hasselt, Zonhoven, Heusden-Zolder, Nieuwerkerken, Heers, Borgloon,
Diepenbeek, Wellen, Alken, Kortessem, Tongeren en Sint-Truiden(, alsook
Lummen en Hoeselt).
Ø Voor wat betreft herinschaling waterlopen gelegen binnen een watering ook
goedkeuring van betreffende watering nodig.
Ø Indien alle betrokken waterbeheerders akkoord, uiteindelijk de bevoegde minister
die effectief de waterlopen ‘herinschaalt’.
Ø D.m.v. samenwerkingsovereenkomst ‘overbrugging’ overname beheer(skosten)
vanaf datum gemeenteraadsbeslissing tot definitieve goedkeuring door minister!
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