Watering de Herk

ALGEMENE VERGADERING 22/11/2016

Aanwezig :
Mevrouw Marijke Berden, voorzitter, Boussu Leon, Grauls Anne-Marie, Hermans Joseph, Robijns Lucien, Timmermans François, Vangeel Eddy, Voordeckers Andre, Vossius Marc en Werelds Jozef, bestuursleden.
Joris Jean-Marie (204), Frijns Philippe (125), Robben Romain (304), Ramaekers Christian (gem. Wellen – 141),
Bresseleers Dirk (39), Vanandroye Charlie (gem. Heers – 138), Carolus Stefan (Natuurpunt Beheer – 266), Jordens
Robert (203), Geypens Nolle (gem. Alken – 137), Verheyden Clement (Limburgs Landschap – 235), Penders Theo
(283), Bammens Marc (OCMW Zonhoven – 280) en Janssens Victor (198), stemgerechtigde leden.
De heer Penders Theo voor gemeente Zonhoven (142) met volmacht.
De heren Vanuytrecht Louis (stad Herk-de-Stad – 7), Beyen Steven en Prikken Ward (provincie Limburg – 5) en
Tack Patrik (stad Tongeren – 11), raadgevende leden.
Laten zich excuseren : Claude de Villenfagne, Bielen Alain – Cordium, Leroi Jos – gem. Diepenbeek, Vanvelk Jan
– Demerbekkencoördinator, Geeraerts Nico – gem. Heusden-Zolder, Awouters Eric – stad Borgloon.
Noteer vooraf dat er op de uitnodiging door een vergissing van de ontvanger-griffier vermeld wordt dat ze ondertekend werd door de voorzitter Jozef Werelds, uiteraard is dat door de nieuwe voorzitter, Marijke Berden.
De voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur en geeft aan dat 6 mensen zich laten excuseren.
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Verslag van de 148ste algemene vergadering, 22/03/16. Voorzitter Marijke Berden
overloopt het verslag van de vorige vergadering dat ook kan nagelezen worden op de website van de watering
(http://www.wateringdeherk.be/algemene%20vergadering/verslagen%20a.v..html)
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Werken 2017 – Planning.

de

2 categorie. Planning en organisatie van de werken blijft, voorlopig in elk geval, bij de provincie
Limburg – Dienst Water & Domeinen.
3de categorie. Alleen nog onder Herk-de-Stad. Planning en organisatie blijft volgens afspraak bij de
watering van Schakkebroek en Terbermen.
Grachten. Gelet op de moeilijkheden bij uitvoering in aanbesteding stelt het bestuur voor om het
onderhoud van de grachten opnieuw zelf uit te voeren. In de begroting 2017 voorzien we hiervoor
de uitgaven voor personeel, machine en materieel.

Wat betreft het onderhoud van de ingeschreven waterlopen is er geen probleem. Omdat we vanaf 2013
al altijd op de sukkel zijn met de aannemers van de werken aan grachten volgt straks een voorstel om
opnieuw te gaan werken in eigen beheer. De heer Penders vult aan dat de aannemer gauw, gauw door
de grachten gaat met de maaikorf waardoor bladeren en zanderig slib achterblijven. Hij hoopt en denkt
dat het eigen personeel van de watering zorgzamer tewerk zal gaan.
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Werken 2de categorie - Samenwerkingsovereenkomst

Momenteel worden de waterlopen van 2de categorie onderhouden in opdracht van provincie Limburg op basis
van een samenwerkingsovereenkomst. De uitwisseling van informatie zou hierbij beter kunnen, maar belangrijker is dat de waterlopen goed onderhouden worden.
Ingelanden kunnen altijd terecht bij watering de Herk om problemen met de waterlopen aan te geven.
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Belasting 2017 – Vaststellen van de modaliteiten.

Het bestuur stelt voor om de belasting voor 2017 te innen op basis van de volgende modaliteiten :






Aanslagvoet op basis van indexering komt op 19,71 €/ha
Minimumbelasting blijft 9,00 €
Termijn voor betaling – 2 maanden
Verwijlinterest – 4,25%
Kosten voor herinneringen
o 1ste herinnering – 3,00 € kosten + verwijlintrest à 4,25%
o 2de herinnering – 3,00 € kosten + verwijlintrest à 4,25%
o Opdracht incassobureau – 10,00 € kosten + verwijlintrest à 4,25%

De modaliteiten voor de belasting 2017 worden vastgesteld zoals boven vermeld.
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Werken in eigen beheer – Aanwerven personeel - aankoop machine en materieel

Sinds de op pensioenstelling van machinist Jean Leduc in 2003 laten we de niet ingeschreven waterlopen en
grachten ruimen door aannemers. Jaar na jaar moeten we vaststellen dat het steeds moeilijker wordt om de
aannemers aan het werk te krijgen. Mogelijk dat de beperkte omvang van onze opdrachten voor de aannemers
slechts een aanvulling vormt voor de grotere opdrachten vanwege VMM-OW1 en provincie en we daarom
altijd weer moeten wachten en aandringen op de uitvoering van de werken. Frustrerend voor het bestuur maar
nog meer voor de ingelanden die op de ruiming van hun gracht wachten.
Daarom stelt het bestuur voor om opnieuw werken uit te voeren in eigen beheer. Daarvoor wil het bestuur
graag opnieuw een machinist en een werkman aanwerven. Uiteraard zal men ook moeten overgaan tot de
aankoop van een machine met klepelmaaier en ruimingsbak, kettingzaag en bosmaaier.
Vooreerst is er de opmerking vanwege Tack dat er bij de overheidsopdrachten boetes kunnen toegepast worden en men in voorkomend geval ook de borg kan inhouden. Voor de beperkte borg bij werken voor de
watering ligt er geen enkele aannemer wakker die te verliezen.
Er is vanwege Carolus en Geypens ook de vraag wat men zal doen met het slib. Overeenkomstig de wetgeving
mag dit gespreid worden in de 5-meterzone, zowel voor werken in aanneming als voor zelf uitgevoerde werken.
Men zal wel degelijk kiezen om zowel een machinist als een handarbeider aan te werven zodat alles onmiddellijk volledig opgeruimd kan worden.
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Werken aan gebouwen – Zonnepanelen – Vervangen dakvlakvensters

Na jaren twijfelen en wachten wil het bestuur nu toch het gebouw voorzien van de nodige zonnepanelen. Het
overschot aan geproduceerde elektriciteit wil men ook opslaan op batterijen.
De Velux dakvlakvensters (4) zijn na 35 jaar toe aan vervanging en mogelijk dat dit beter voor of gelijktijdig
met de plaatsing van de zonnepanelen kan gebeuren.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Werken – Aanduiden ontwerper

Momenteel worden er betoelaagde werken uitgevoerd aan onze waterlopen in ontwerpen van provincie Limburg voor het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren. Uiteraard kan de watering beter zelf projecten
aan haar waterlopen uitvoeren en er betoelaging voor vragen.
Het bestuur hoopt dat de provincie Limburg ook voor de watering dergelijke ontwerpen wil opmaken maar
vraagt in elk geval ook offertes van zelfstandige ontwerpbureaus.
1

Vlaamse MilieuMaatschappij – Operationeel Waterbeheer
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Aan provincie Limburg werd op 19/10/16 gevraagd of men eventueel ook voor de watering ontwerpen wil
opstellen. Tot op heden geen reactie. De heer Beyen geeft aan dat men altijd concrete projecten kan voorstellen aan de provincie, ook voor andere wateringen maakt men ontwerpen. De provincie staat volledig
open voor overleg en samenwerking. Kan dit ook schriftelijk medegedeeld worden aan het bestuur?
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Project – Sifon Herkerbeek – Gotemgracht_Loop IX Looza

De afvoer van het oppervlaktewater van het dorp Gotem en het Fonteinhof loopt via de Gotemgracht naar
de Herkerbeek, stroomaf van de waterval aan de oude molen. De vroegere molenaar heeft de gracht op zijn
eigendom en onder de gebouwen in buizen gelegd.
Omdat de afvoer via de gracht en vooral de overwelving niet meer vlot verloopt zijn er bij aanhoudende natte
periodes problemen met het waterniveau van de kasteelgracht rond het Fonteinhof. De overwelving onder de
oude molen aan de St.Truidersteenweg 251 is aan dringend onderhoud en controle toe.
Als dat niet volstaat is het verbinden van de Gotemgracht met de Loop IX-Looza via een sifon onder de
Herkerbeek 158 een oplossing.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Project – Sifon Herk – Sleepenbroekgracht_De Laak

De watering van Blekkenberg heeft in de jaren 1930 voor de waterafvoer van het Sleepenbroek en het Klein
Coosterveld de Sleepenbroekgrachten via een sifon onder de Herk 35 verbonden met De Laak 195. Na al die
jaren en door de verbreding van de Herk 35 is de sifon bouwvallig en liggen de kopmuren praktisch in de
waterloop.
Vervanging en verlenging van de sifon is aan de orde. Deze werken kunnen voor betoelaging in aanmerking
komen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Leningen – Plaatsing zonnepanelen en aankopen machine

Voor de betaling van de zonnepanelen en de dakvlakvensters wil het bestuur lenen op 10 jaar. Voor de aankoop van de graafmachine en ander materieel wil het bestuur lenen op 5 jaar. Als garantie voor de leningen
kan de watering de belastingen inbrengen of uiteraard, indien nodig, het gebouw.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Verdiscontering van vast beloofde toelagen

Voor de werken waarvoor er toelagen toegezegd werden wil het bestuur de toelagen verdisconteren.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Begroting 2017 – Goedkeuring.

De samenvatting van de begroting 2017 gaat in bijlage, de begroting sluit met volgende cijfers :
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Saldo 2017

Ontvangsten
273.964 €
235.338 €
509.302 €

Uitgaven
273.215 €
235.000 €
508.215 €

Saldo
749 €
338 €
1.087 €

De begroting voor 2017 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
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Uitbreiding watering – Stand van zaken.

Op aangeven van onze minister Schauvliege vroegen we op 04/05/16 aan de gemeenten naar de wenselijkheid
van de uitbreiding van de watering naar de deelbekkengrenzen.
Begin augustus werd onze aanvraag door deputé Ludwig Vanden Hove negatief geadviseerd aan de gemeenten met uitgebreide toelichting en aansluitend zelfs een artikel in het Belang van Limburg.
Omdat we na de tussenkomst van de deputé geen positieve reacties meer moeten verwachten van de gemeenten heeft het bestuur op 26/08/2016 beslist om de uitbreiding van de watering rechtstreeks aan te vragen bij
minister Schauvliege. Onze aanvraag kan je terugvinden op onze website op http://wateringdeherk.be/onewebmedia/Dossier%20uitbreiding.pdf.
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Er is weinig hoop op succes, maar … hoop laat leven.
Intussen hebben we wel het schrijven ontvangen van minister Schauvliege van 07/11/2016 waarbij zij laat
weten dat er geen uitbreiding mogelijk is zonder akkoord van provincie en gemeenten. (brief in bijlage).
Voor Limburg wil dat onverkort zeggen dat er geen sprake kan zijn van uitbreiding van wateringen. Er volgt
een lange discussie over het voorstel van de provincie om samen te werken, maar nooit werd er enig concreet
voorstel ontvangen hoe dergelijke samenwerking er zou kunnen uitzien. Heimelijk werden er wel twee wateragentschappen opgestart met wateringen van St.Truiden en Dommelvallei als partners en begunstigden.
Maar … wil de watering de Herk haar ziel verkopen aan de provincie ? De provincie is uiteraard op strooptocht om zo veel mogelijk grondgebonden zaken binnen te halen en wateringen zijn grondgebonden. En na
doorbraak 63 met het binnenhalen van de waterlopen van 3de categorie (althans gedeeltelijk) zijn de wateringen mogelijk de volgende prooi.
Men verwijt de watering een niet democratisch bestuur te zijn dat zelf niet kan instaan voor bijvoorbeeld het
opmaken van de watertoets. Inderdaad … de watering heeft in haar huidige vorm niet de middelen om een
ingenieur aan te werven voor het opmaken van de watertoetsen. Bij beheer over een integraal stroomgebied
zou men wel middelen daarvoor hebben. De watering zou dan ook een beter draagvlak (middelen) hebben
om integrale projecten op te maken en uit te voeren.
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Allerlei. Volgende vergadering op 21/03/2017.

Aldus gedaan in de algemene vergadering van 22 november 2016 te Hasselt.
Namens de watering de Herk :
De ontvanger-griffier,
Get. Rudi Briers.
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De voorzitter,
Get. Marijke Berden.
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BEGROTING 2017 - Samenvatting
GEWONE DIENST
Ontv. 2016
1. Patrimonium
Belasting
Intrest ged. Gelden
Inkomsten verhuring
Kleine verkopen

Ontv. 2017

240.000 €
5.000 €
5.350 €
-€

240.000 €
2.500 €
5.350 €
-€

250.350 €

247.850 €

Uitg. 2016
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

-€
-€
4.125 €

-€
-€
-€

4.125 €

-€

650 €
-€
500 €
1.150 €

650 €
-€
500 €
1.150 €

-€
-€

-€
-€

255.625 €

249.000 €

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. 2017

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

6.000 €
3.300 €
2.500 €
2.000 €
2.500 €
16.300 €

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

30.000 €
6.500 €
17.500 €
800 €
10.450 €
65.250 €

70.000 €
22.750 €
-€
92.750 €

121.500 €
36.500 €
1.000 €
159.000 €

-€
-€
9.075 €
55.000 €
64.075 €

-€
-€
-€
10.000 €
10.000 €

-€
500 €
500 €
1.000 €

1.500 €
500 €
500 €
2.500 €

-€
3.100 €

-€
20.165 €

236.100 €

273.215 €

-€
-€
-€

-€
-€
-€

236.100 €
24.964 €

273.215 €
749 €

UITGAVEN VORIGE JAREN
5.439 €
-€
5.439 €

24.964 €
-€
24.964 €

261.064 €

273.964 €

Mali
Nog te betalen

TOTAAL UITGAVEN G.D.
BONI G.D.

BUITENGEWONE DIENST
Ontv. 2016

Ontv. 2017

1.553 €
-€
82.500 €
-€
-€

1.553 €
-€
127.285 €
105.000 €
1.500 €

84.053 €

235.338 €

G.D. + B.D.
345.117 €

G.D. + B.D.
509.302 €

Uitgaven

318.600 €

508.215 €

Boni

26.517 €

1.087 €

Reservefonds

125.168 €

125.168 €

Boni
Patrimonium
Toelagen
Schuld - Leningen
Overboeking uit G.D.
TOTAAL B.D.

Ontvangsten
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Uitg. 2016
Nog te betalen
Patrimonium
Werken
Schuld - Leningen
Overboeking naar GD
TOTAAL B.D.
BONI B.D.

Uitg. 2017

-€
82.500 €
-€
-€

105.000 €
130.000 €
-€
-€

82.500 €
1.553 €

235.000 €
338 €
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