Watering de Herk

146ste Algemene Vergadering
van watering de Herk, Hasselt 24/03/2015
Aanwezig :
De heer Jozef Werelds, voorzitter, en Boussu Leon, Grauls Anne-Marie en Voordeckers Andre, bestuursleden.
Jordens Robert (205), Joris Jean (206), Penders Theo (147), Bammens Marc (OCMW Zonhoven – 285), Robben
Romain (311), Ramaekers Christian (gem. Wellen – 146), Janssens Victor (200), Vandersmissen Pierre (Natuurpunt
Beheer – 271), Schruers Emile (327), Vanandroye CHarlie (gem. Heers – 143), Motmans Peter (gem. Kortessem –
145), Fryns Philippe (127) en Bresseleers Dirk (42), stemgerechtigde ingelanden.
Penders Theo (gem. Zonhoven – 288), volmacht.
De heer Patrick Tack (stad Tongeren – 10), raadgevend lid.
De heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : Vossius Marc, Vandercappellen Jos, Timmermans François, Berden Marijke, Zusters van
Berlaar, OCMW Hasselt, Aquafin nv, Gouverneur Reynders en Cordium.
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Verslag van de 145ste algemene vergadering, 25/11/14. Het verslag van de 145ste
algemene vergadering van 25 november 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 categorie – het bestuur van de watering de Herk heeft in vergadering van 27/02/15 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg goedgekeurd. De provincie Limburg – Dienst
Water & Domeinen zal op basis van deze overeenkomst zorg dragen voor de administratieve en
praktische organisatie van de onderhoudswerken van de ingeschreven waterlopen van 2 de categorie.
In het kader van doorbraak 63 hebben alle gemeenten binnen de omschrijving (Alken, Borgloon,
Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Hoeselt, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren, Wellen en Zonhoven), Herk-de-Stad uitgezonderd, de waterlopen van 3de categorie overgedragen aan de provincie Limburg. In afwachting van de goedkeuring
van deze overdrachten door de minister zal de provincie al zorg dragen voor de onderhoudswerken.
Door de overeenkomst zullen de waterlopen van bron tot monding (of punt 1 ste categorie), over de
grenzen van de watering heen, in één aanbesteding onderhouden worden.
3de categorie – het bestuur van de watering de Herk heeft in vergadering van 30/01/15 haar goedkeuring gegeven voor de samenwerkingsovereenkomst met de watering van Schakkebroek en Terbermen en stad Herk-de-Stad waarbij de watering van Schakkebroek zorg zal dragen voor de administratieve en praktische organisatie van de onderhoudswerken van de ingeschreven waterlopen van
3de categorie die niet worden overgedragen aan de provincie Limburg. Door deze overeenkomst
zullen deze waterlopen van bron tot monding (of punt 2 de categorie), over de grenzen van de wateringen heen, in één aanbesteding onderhouden worden.
Grachten – voor onze grachten zal het bestuur de werken zelf blijven organiseren. In 2015 werken
we verder aan het inhalen van de achterstand.

In verband met de ingeschreven waterlopen zijn er geen vragen of opmerkingen. Wat betreft de grachten
noteren we dat het soms een moeilijke oefening is om de belangen van alle aangelanden te verzoenen. De
wensen van natuur en landbouw zijn niet altijd eenvoudig te verzoenen. Toch leert het verleden ons dat het
niet ruimen van grachten ook voor natuur schadelijk kan zijn (in de Schansbeemden te Heusden-Zolder zijn
veel extra werken noodzakelijk om de grondwaterstand op een aanvaardbaar niveau te brengen waardoor
de begroeiing kan leven).
De shape-files met het gebied van de watering en deze van de grachten zijn vrij verkrijgbaar. De watering
gebruikt voor deze files de gratis software Quantum Gis (of ook Qgis).
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Ervaring leert ons ook dat manueel uitgevoerde werken, hoe goed en degelijk ook gedaan, nooit met de
machine uitgevoerde werken kunnen benaderen. Penders Theo geeft aan dat de Bijloop Schansbeek toch
niet geruimd werd (nog uit te voeren in mei of juni) en Schruers Emile benadrukt dat na de ruiming van
Gracht R-Waterlozen het toch moeilijk blijft om de gronden droog te krijgen.
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Belasting 2015 – Vast van de rol.

De belastingrol voor de belasting 2015 werd opgemaakt op basis van de eigenaarsgegevens zoals deze
van kadaster ontvangen werden (toestand 01/01/2014) en de modaliteiten zoals deze werden vastgesteld door de algemene vergadering van 25/11/2014.
De belastingrol omvat 10.601 artikels voor een totaal bedrag van 240.341 euro.
De rol voor de belasting 2015 wordt goedgekeurd.
Rekening 2014 – Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier. De samenvatting van
de rekening 2014 gaat in bijlage, zij sluit met volgende cijfers :
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Ontvangsten
349.045,15 €
14.253,88 €
363.299,03 €

Uitgaven
297.354,93 €
2.700,70 €
300.055,63 €

Saldo
51.690,22 €
11.553,18 €
63.243,40 €

Voor orde
VO – RV First
VO – BV Bestuur
VO – Personeel
VO – Totaal

16.282,81 €
17.672,74 €
2.194,42 €
43.372,71 €
79.522,68 €

4.299,44 €
3.364,21 €
1.820,83 €
40.961,31 €
50.445,79 €

11.983,37 €
14.308,53 €
373,59 €
2.411,40 €
29.076,89 €

Totaal 2014+VO

442.821,71 €

350.501,42 €

92.320,29 €

Gewone dienst
Buitengewone dienst
Saldo 2014

Het overschot ten voordele van de watering de Herk op de rekening 2014 is 63.243,40 €. Het bedrag van
29.076,89 € als saldo van de diverse rekeningen voor orde staat wel op onze rekeningen maar hoort eigenlijk toe aan andere bestemmelingen (RSZ, ontvanger BV, diverse eigenaars, …).
Uiteraard zijn er zoals steeds ook nog openstaande vorderingen en nog te betalen facturen. Bij het afsluiten
van de rekening 2014 gaat het over volgende bedragen :
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Totaal

Ontvangsten
139.162,22 €
0,00 €
139.162,22 €

Uitgaven
184.602,98 €
10.000,00 €
194.602,98 €

Saldo
-45.440,76 €
-10.000,00 €
-55.440,76 €

Het effectieve overschot van de rekening na realisatie van uitstaande ontvangsten en uitgaven is dan gelijk
aan het boni van de rekening 63.243,40 € - 55.440,76 € = 7.802,64 €.
Naast het overschot op de rekeningen ten bedrage van 93.320,29 € beschikt de watering ook nog over haar
reservefonds met een bedrag van 125.168 € en is er de waarde van de inventaris (gebouw, gronden, toestellen en materialen) geraamd op een bedrag van 377.709,03 €.
De rekening van 2014 wordt goedgekeurd. De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontvangergriffier voor zijn beheer in 2014.
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Doorbraak 63 – Update.

1.

Na de beslissingen van de Limburgse gemeenten over het overdragen van de waterlopen van
3de categorie aan de provincie worden nu deze beslissingen samengevoegd op de kaart van
Limburg. Het volledige dossier zal dan voor goedkeuring overgemaakt worden aan de bevoegde minister.

2.

Het bestuur vraagt in het kader van deze doorbraak 63 ook het klasseren van niet-ingeschreven
waterlopen en grachten binnen de invloedssfeer van een Gecontroleerd Overstromingsgebied
als waterloop van 1ste categorie.
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Allerlei. Volgende vergadering op 24/11/2015.

Aldus gedaan in vergadering met de algemene vergadering van watering de Herk in zitting van
24 maart 2015 te Hasselt.
Namens de algemene vergadering :
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers.

De voorzitter,
get. Jozef Werelds.
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REKENING 2014 - Samenvatting
GEWONE DIENST - Dienstjaar 2014
Ontvangen
31/12/14
Patrimonium
Belasting 2014
Intrest & Verhuring
Kleine verkopen
Verzekering

Ontvangen
31/12/14

Nog te
Ontvangen

Betaald
31/12/14

248.192,29 €
236.846,34 €
5.345,95 €
6.000,00 €
- €

5.202,38 €
5.208,73 €
- €
- €

16.858,99 €

Terugbetalingen
Ruiming 2de kat
Ruiming 3de kat
Sloten
Andere ontvangsten

13.504,34 €
3.194,91 €
- €
159,74 €

Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Onvoorziene
Afname reservefonds

971,06 €
1.523,53 €
- €

121.390,44 €
- €
- €
6.745,00 €
2.494,59 €

Verenigingen

-

€

4.100,05 €
1.178,51 €
17,70 €
431,71 €
183,29 €

Bestuurskosten
Bureelkosten
Automatisering
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Intresten
Andere

23.413,30 €
4.060,86 €
4.695,51 €
19.030,76 €
989,72 €
6.421,35 €

Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ
Opleidingen

75.439,78 €
20.543,85 €
500,00 €

Ruimingswerken
2de kat
3de kat
Sloten
Divers

- €
3.194,92 €
59.606,19 €
- €
611,65 €
17.672,74 €
10.000,00 €

€
€
€

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

-

€

Verenigingen
Schuld

Totaal Gewone Dienst

267.545,87 €

138.546,55 €

Totaal Gewone Dienst
BONI GD - Eigen dienstjaar

Nog te
Betalen

5.911,26 €

Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Roerende Voorheffing
Voertuigen
Kleine aankopen

-

Betaald
31/12/14

- €
- €
20,06 €
- €
- €
58.611,50 €
693,72 €
- €
- €
- €
63,89 €
87,72 €
96.483,63 €
- €
809,50 €
- €
62.801,11 €
134.894,78 €
- €
45.000,00 €
- €
28.284,39 €

-

€

-

€
€
€

-

€

3.033,31 €

3.033,31 €

255.125,20 €
12.420,67 €

184.602,98 €

GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren
Boni 2013
Belastingen
Intrest
Ruiming
Adm. Kosten Ruiming
Tussenkomst opzichter
Onverwachte Ontv.
Verenigingen
Totaal G.D. - Vorige jaren

TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.

43.534,75 €
6.333,17 €
5.789,01 €
24.282,64 €
204,65 €
477,60 €
877,46 €
- €

615,67 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

81.499,28 €

615,67 €

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

349.045,15 €

139.162,22 €

TOTAAL UITGAVEN G.D.

Mali 2013
Patrimonium
Bestuurskosten
Personeel
Ruiming
Diverse uitgaven
Verenigingen
Schuld

BONI G.D. 2014

- €
19,96 €
909,76 €
4.709,31 €
33.557,38 €
- €
- €
3.033,32
42.229,73 €
39.269,55 €
297.354,93 €

-

€
€
€
€
€
€
0,00

-

€

184.602,98 €

51.690,22 €
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REKENING 2014 - Samenvatting
BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2014
4.253,88 €

Boni 2013
Patrimonium
Leningen
Overboeking uit GD
Totaal Buitengew. Dienst

Mali 2013

-

€

-

€

-

-

€

-

€

Patrimonium

10.000,00 €

-

€

Werken

14.253,88 €

-

€

Totaal Buitengew. Dienst

€

2.700,70 €
-

BONI B.D. 2014

10.000,00 €

€

-

2.700,70 €

€

10.000,00 €

11.553,18 €

BALANS
31/12/2014

Ontvangen

Buitengew. Dienst

TOTAAL
Gewone Dienst
Buitengewone dienst
Voor orde
Voor orde
Voor orde

255.125,20 €
42.229,73 €
- €

349.045,15 €

297.354,93 €

Nog te

139.162,22 €

184.602,98 €

Reeel

488.207,37 €

481.957,91 €

6.249,46 €

Totaal BD

14.253,88 €

2.700,70 €

11.553,18 €

€

10.000,00 €

Reeel

14.253,88 €

12.700,70 €

1.553,18 €

Andere
Bestuur
Personeel

349.045,15 €
14.253,88 €
33.955,55 €
2.194,42 €
43.372,71 €

297.354,93 €
2.700,70 €
7.663,65 €
1.820,83 €
40.961,31 €

51.690,22 €
11.553,18 €
26.291,90 €
373,59 €
2.411,40 €

406.671,74 €

341.016,94 €

92.320,29 €

579.789,51 €

543.283,57 €

36.505,94 €
377.709,03 €
125.168,05 €

Totaal GD

Nog te

Totaal rekening
Totaal reeel
Waarde inventaris
Waarde reservefonds

Saldo

267.545,87 €
37.964,53 €
43.534,75 €

2014
Vorige
Boni/Mali 2013
Gewone Dienst

Betaald

Raming
First Institutional

Totale waarde

-

-

12.420,67 €
4.265,20 €
43.534,75 €
51.690,22 €

-

-

45.440,76 €

10.000,00 €
INKASSA
Zichtrekening
Rek.Courant 1
Rek.Courant 2
Spaarrekening
First Inst.
Kas
Inkassa

6.591,59 €
15.152,98 €
- €
60.571,12 €
9.902,76 €
101,84 €
92.320,29 €

539.383,02 €
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