Watering de Herk

147ste Algemene Vergadering
van watering de Herk, Hasselt 24/11/2015
Aanwezig :
De heer Jozef Werelds, voorzitter, de heer Rene Raymaekers, ondervoorzitter, en Berden Marijke, Boussu Leon,
Grauls Anne-Marie, Hermans Joseph, Melotte Willy, Robijns Lucien, Timmermans François, Vangeel Eddy, Voordeckers Andre en Vossius Marc, bestuursleden.
De heren Jordens Robert (202), Fryns Philippe (125), de Villenfagne Eric (Hamelvijver -167), Robben Romain
(308), Vandersmissen Pierre (Natuurpunt Beheer – 267), Bresseleers Dirk (40), Crahay Thierry (Paul – 73), Maris
(OCMW Zonhoven – 281), Verheyden Clem (Limburgs Landschap – 235) en Houben Rene (179), stemgerechtigde
leden.
De heer de Villenfagne Eric (Rodebrug – 309), volmacht.
De heren Vanuytrecht Louis (stad Herk-de-Stad – 6), Tack Patrick (stad Tongeren – 10) en ing. Beyen Steven (provincie Limburg – Water & Domeinen – 3), raadgevende leden.
De heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : Zusters van Berlaar, Penders Theo, gemeente Heusden-Zolder en Wijnen (gem. Kortessem).
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Verslag van de vorige vergadering, 24/03/15. Het verslag van de 146ste algemene
vergadering van 24 maart 2015 wordt, na voorlezing, goedgekeurd. Het verslag kan je ook terugvinden op de website van watering de Herk op http://wateringdeherk.be/onewebmedia/AV-150324.pdf
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Werken 2016 – Planning van de werken.

2de categorie – in uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg zal
de provincie zorg dragen voor de planning en de uitvoering van de onderhoudswerken van de waterlopen van 2de categorie binnen en buiten de watering in een globale aanbesteding volgens de door
de provincie afgebakende districten.
3de categorie - in een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Herk-de-Stad en de watering
van Schakkebroek en Terbermen zal deze watering ook zorgen voor het onderhoud van het deel van
Bleukveldbeek en Grootveldbeek binnen onze watering.
Grachten – voor onze grachten zal het bestuur de werken zelf blijven organiseren. In 2016 zullen
opnieuw werken toegewezen worden op basis van een of meer beperkte aanbestedingen. Bedoeling
is om in totaal een 50 à 60 km aan grachten te ruimen waarbij wij toch in grote mate afhankelijk zijn
en blijven van de goodwill en ijver van de aannemers. Wij ervaren inderdaad steeds vaker dat de
aannemers wel nog willen inschrijven voor deze werken, maar … voor de uitvoering is het altijd
weer wachten en afwachten waar en vooral wanneer.

De wet betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing, dit wil zeggen dat er een contract is tussen
partijen. Er zijn dus ook mogelijkheden om de aannemer op zijn plichten te wijzen. (Patrick Tack)
Het toepassen van boetes heeft niet altijd het gewenste resultaat en het bestuur heeft toch liever dat de werken
uitgevoerd kunnen worden. Er is nu eenmaal niet zo veel keuze aan aannemers voor dergelijke opdrachten.
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Toezicht werken.

Na de ervaring met de toezichter in vaste dienst heeft de ontvanger-griffier twee jaar dit toezicht gedaan. Hij
vraagt nu dat het bestuur een andere oplossing zou zoeken.
Toezicht bij en controle van uitgevoerde werken is uiteraard alleen nodig wanneer de werken in uitvoering
zijn of voltooid werden. Vandaar is de tewerkstelling van een opzichter in eender welk statuut moeilijk te
organiseren. Op welke wijze zal men een kwart-betrekking in de praktijk regelen?
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Watering de Herk
Daarom stelt het bestuur voor om voor het toezicht en controle van de werken een beroep te doen op een
zelfstandige in bijberoep. Er wordt een vergoeding voorgesteld van 0,15 € per meter uitgevoerde en gefactureerde werken.
De algemene vergadering gaat akkoord met het principe. Wel af te wachten is of men voor de voorgestelde
vergoeding ook effectief iemand zal vinden. Mogelijk aanbesteden zodat de kandidaten zelf kunnen aangeven
welke vergoeding ze wensen voor de opdracht. De periode voor de uitvoering van werken, dus ook van toezicht, loopt van 1 augustus tot 14 maart.
Belasting 2016 – Vaststellen modaliteiten.
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Zoals bepaald in 2013 zal men de aanslagvoet voor de belastingen aanpassen aan de index. Voor 2016
geeft dit het volgende resultaat 19,00 € * 122,22 (index januari 2015) / 119,88 (beginindex januari
2012) = 19,370 € af te ronden naar 19,37 €/ha.
Het bestuur stelt volgende modaliteiten voor :








Aanslagvoet voor 2016
19,37 €/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. De modaliteiten voor de belasting voor 2016 worden vastgesteld.
Begroting 2016 – Goedkeuring. In bijlage gaat de samenvatting van de begroting voor
2016 zoals het bestuur deze voorstelt. De voorgestelde begroting sluit met de volgende cijfers:
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Gewone dienst
Buitengewone dienst

Ontvangsten
261.064 €
84.053 €

Uitgaven
236.100 €
82.500 €

Saldo
24.964 €
1.553 €

Begroting 2016

345.117 €

318.600 €

26.517 €

Het reservefonds van de watering beloopt 125.168 €.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De begroting voor 2016 wordt goedgekeurd.
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Allerlei. Volgende vergadering op 22/03/2016 voor o.a. de goedkeuring van de reke-

ning 2015.


De heer de Villenfagne vraagt naar de planning van de onderhoudswerken voor 2016. Na
de bestuursvergadering van 27/11/2015 zal een planning opgemaakt worden. Zoals de planning van de werken voor het najaar 2015 zal ook de planning gepubliceerd worden op de
website van de watering de Herk.



Kan men via de website werken aanvragen? We zullen op de website van de watering de
Herk een aanvraagformulier voor het uitvoeren van onderhoudswerken voorzien. Uiteraard
kan men nog steeds via mail of telefoon dergelijke werken aanvragen.

Aldus gedaan in de 147ste algemene vergadering van de watering de Herk te Hasselt op 24 november 2015.
Namens de algemene vergadering van de watering de Herk :
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers

De voorzitter,
get. Jozef Werelds.
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GEWONE DIENST
Ontv. 2015
1. Patrimonium
Belasting
Intrest ged. Gelden
Inkomsten verhuring
Kleine verkopen

Ontv. 2016

250.000 €
4.000 €
5.280 €
-€

240.000 €
5.000 €
5.350 €
-€

259.280 €

250.350 €

Uitg. 2015
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 €

-€
-€
4.125 €

115.500 €

4.125 €

650 €
-€
500 €
1.150 €

650 €
-€
500 €
1.150 €

-€
-€

-€
-€

375.930 €

255.625 €

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. 2016

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

6.000 €
4.400 €
1.000 €
500 €
-€
11.900 €

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

30.000 €
5.000 €
17.500 €
800 €
9.975 €
63.275 €

76.000 €
20.000 €
500 €
96.500 €

70.000 €
22.750 €
-€
92.750 €

75.000 €
35.000 €
5.000 €
70.000 €
185.000 €

-€
-€
9.075 €
55.000 €
64.075 €

15.000 €
500 €
500 €
16.000 €

-€
500 €
500 €
1.000 €

-€
6.100 €

-€
3.100 €

380.100 €

236.100 €

-€
-€
-€

-€
-€
-€

380.100 €
5.439 €

236.100 €
24.964 €

UITGAVEN VORIGE JAREN
9.609 €
-€
9.609 €

5.439 €
-€
5.439 €

385.539 €

261.064 €

Mali
Nog te betalen

TOTAAL UITGAVEN G.D.
BONI G.D.

BUITENGEWONE DIENST
Ontv. 2015

Ontv. 2016

Uitg. 2015

Uitg. 2016

1.553 €
-€
-€
15.000 €

1.553 €
-€
82.500 €
-€

Nog te betalen
Patrimonium
Werken

15.000 €
-€

-€
82.500 €

16.553 €

84.053 €

TOTAAL B.D.
BONI B.D.

15.000 €
1.553 €

82.500 €
1.553 €

G.D. + B.D.
402.092 €

G.D. + B.D.
345.117 €

Uitgaven

395.100 €

318.600 €

Boni

6.992 €

26.517 €

125.168 €

125.168 €

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

Ontvangsten

Reservefonds

WATERING DE HERK, Kapelhofstraat 22/1, 3500 Hasselt
Tel. 011/31.12.08
Fax 011/31.69.08
E-mail info@wateringdeherk.be

KBO 0214.194.113
http://www.wateringdeherk.be

