ALGEMENE VERGADERING 21/03/2017

Aanwezig :
Mevrouw Marijke Berden, voorzitter, de heer Rene Raymaekers, ondervoorzitter, en Boussu Leon, Grauls AnneMarie, Hermans Joseph, Robijns Lucien, Vangeel Eddy, Voordeckers Andre, Vossius Marc en Werelds Jozef,
bestuursleden.
Janssens Victor (197), Mouling Gerard (261), Ramaekers Dirk – gem. Wellen (141), Verheyden Clement – Limburgs Landschap (234), Jordens Robert (202), Penders Theo (283), Schruers Emile (322), Gerards Nico – gem.
Heusden-Zolder (139) en Geypens Nolle – gem. Alken (137), stemgerechtigde ingelanden.
De heer Penders Theo – gem. Zonhoven (142), volmachthouder.
De heren Beyen Steven en Pirens Freddy – prov. W&D (5) en Vanvelk Jan – Demerbekkencoördinator (12),
raadgevende leden.
De heer Briers Rudi, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : Melotte Willy, Timmermans François en Tuch Christa (stad Hasselt).

Verslag van de 149ste algemene vergadering, 22/11/16. Het verslag zal voorgelezen
worden tijdens de AV maar kan ook teruggevonden worden op de website van de watering (http://www.wateringdeherk.be/algemene%20vergadering/verslagen%20a.v..html). Voorzitter Marijke Berden vraagt of er
opmerkingen zijn bij het verslag zoals het werd gepubliceerd op de website. Er zijn geen opmerkingen.
Mogelijk dat men bepaalde discussies in de toekomst niet uitschrijft in het verslag.

AV-1703 150/1228

AV-1703 150/1229

Werken 2016 – Afrekening van de werken

Van de uitgevoerde werken aan de ingeschreven waterlopen, onderhouden door provincie (2de categorie) en
watering van Schakkebroek en Terbermen (3de categorie Herk-de-Stad), zijn er geen gegevens bekend.
Zelf liet de watering in de loop van 2016, in aanneming, onderhoudswerken uitvoeren aan 48.938 meter
grachten voor een totale kostprijs van 75.769 euro.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

AV-1703 150/1230

Werken 2017 – Planning.

Er was twijfel over de financiële haalbaarheid om opnieuw te gaan werken met eigen personeel. Bovendien
blijft er de code van goede natuurpraktijk die uitvoering van werken in natuurgebieden en landschappelijk
waardevolle gebieden verbiedt in de periode van 16 maart tot en met 31 juli. Onze watering is voor meer
dan 60% natuurgebied of landschappelijk waardevol gebied. Bovendien zal men in de landbouwzone met
de aanwezigheid van de veldgewassen in deze periode ook niet van harte welkom zijn.
In een vergadering met een werkgroep van het bestuur werd een en ander op 9 februari opnieuw besproken
in een afweging van de wettelijke en praktische voorwaarden en de financiële gevolgen. Los van de emoties
kwam men tot de conclusie dat de uitvoering van werken in aanbesteding de voorkeur moet krijgen.
De begroting voor 2017 zal in die zin aangepast worden. Een beperkte aanbesteding zal georganiseerd worden om de uitvoering van de onderhoudswerken 2017 toe te wijzen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Belasting 2017 – Vaststellen van de rol

De belastingrol voor 2017 werd berekend op basis van de gekende eigenaarsgegevens van het kadaster op
01/01/2015 en zoals deze werden bijgewerkt op basis van gesignaleerde wijzigingen. De gegevens van het
kadaster van 01/01/2016 werden verstrekt in een nieuwe dataopbouw die door het gebruikte programma
WaPo-Bel 2.0 niet verwerkt kan worden. Wij wachten op de aanpassing van ons programma aan de nieuwe
structuur van de data van het kadaster.
De belastingrol werd berekend op basis van de door de A.V. van 22/11/2016 vastgestelde modaliteiten,
namelijk 19,71 euro per ha met een minimum van 9,00 euro.
De belastingrol 2017 telt 10.602 artikels voor een totaalbedrag van 242.369,48 €. Van de 10.602 artikels
zijn er 7.931 voor de minimumbelasting en betalen 71.379 €. De andere 2.671 artikels, voor een oppervlakte
van 8.675 ha, betalen 170.990,48 €.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De rol 2017 is derhalve vastgesteld.

AV-1703 150/1232

Rekening 2016 – Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier

De samenvatting van de rekening gaat in bijlage.
Op 31/12/2016 is er een overschot van 134.478,53 € (110.189,13 € in de gewone dienst, 214,86 € in de
buitengewone dienst, 24.074,54 € in de rekeningen voor orde). Rekening houdende met de nog te realiseren
ontvangsten en uitgaven is er een reëel overschot van 48.755,08 €.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De rekening 2016 is goedgekeurd en er wordt kwijting gegeven aan
de ontvanger-griffier voor zijn financieel beheer in 2016.

AV-1703 150/1233

Aanduiden huisontwerper

Het bestuur wil graag een aantal projecten realiseren en ging daarom op zoek naar een ontwerper die ook
ontwerpen van beperkte omvang wil maken. Op onze eerste vraag van 31/08/2016 aan 6 ontwerpbureaus
ontvingen we alleen een onrealistisch hoog voorstel van Antea’group. Op 19/10/2016 werden daarom 10
andere ontwerpbureaus aangeschreven. Ook aan provincie Limburg vroegen we op 19/10 of ze ontwerpen
willen uitwerken voor de watering.
Er zijn geen reacties van de aangeschreven ontwerpers. De provincie Limburg liet na een nieuwe mail van
19/12/16 weten dat men inderdaad ontwerpen kan opmaken voor de watering, maar dat is ad hoc (per
project) te bekijken. Een en ander kan onder volgende voorwaarden :
·
·
·
·

De provincie moet volledig achter het project staan en erbij betrokken zijn/worden.
Het gaat over waterlopen van 2de categorie
De meetploeg/tekenaars moeten er ook tijd voor hebben, ze hebben nl. een drukke agenda (en de
eigen projecten hebben voorrang).
Het kan alleen als de ondersteuning van de provincie ook gewaardeerd wordt door de watering en
er een “goede samenwerking” is/komt.

Bij een bespreking over het project ‘Hermeandering St. Annabeek’ liet Landmax bvba weten dat men
graag werken wil ontwerpen voor de watering. In vergadering van 27/01/2017 neemt het bestuur nota van
de offerte van Landmax en beslist om ‘Dorpsbeek 508‘ als eerste project naar voor te schuiven.
Bij een bespreking op 14/02/17 werd een en ander uitgepraat met ir. Simons van de provincie en kwamen
we overeen om een verse start te maken met een goede samenwerking. Dit zal hoogst waarschijnlijk meningsverschillen niet uitsluiten, maar zal het geheel rond waterbeheer wel eenvoudiger maken.

AV-1703 150/1234

Project ‘St. Annabeek 143’

In een ontwerp van Landmax bvba voor de V.L.M.1 binnen de ruilverkaveling Jesseren zou men de St.
Annabeek 143 stroomaf de Weg Gors-Opleeuw tot monding in Mombeek 50 opnieuw laten meanderen, de
oude loop zou maar gedeeltelijk aangevuld worden. Binnen het project voorziet men ook de aanleg van een
aantal poelen, een afschuining van de oever van de Mombeek zodat bij hoge waterstanden de vallei vlotter
onder water komt als buffer. De aanleg van een wandelpad zou ook tot de mogelijkheden behoren.
Het project zou voorgedragen worden voor betoelaging via het investeringsfonds 2017. Mag het bestuur de
noodzakelijke initiatieven nemen voor aanvraag van vergunningen, betoelaging en verdiscontering.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
1

Vlaamse Landmaatschappij
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Project ‘Sifon Gotemgracht_Loop IX’

Een van de projecten waarvoor het bestuur nog een ontwerp wil maken. Via het investeringsfonds kan de
watering tot 75% toelagen krijgen van V.M.M.2 Dus ook wanneer er een ontwerp is en er een goedkeuring
is binnen het investeringsfonds moet de watering nog op zoek naar 25% aan toelagen. Zou de provincie net
als in het verleden betoelagen? Of kan dat alleen voor werken aan waterlopen van 2de categorie? Ook aan
de gemeente zou gevraagd kunnen worden om tussen te komen in de kosten.
Mevrouw Stas, eigenaar van de oude molen aan de St.Truidersteenweg, laat weten dat de overwelving werd
nagekeken en er geen problemen mee zijn. Sinds de laatste ruiming werden ook geen klachten meer ontvangen van het Fonteinhof. Het project wordt voorlopig geklasseerd.

AV-1703 150/1236

Project ‘Sifon Herk – Sleepenbroekgracht_De Laak’

Ook voor dit project moet er nog een ontwerp gemaakt worden en dan is er nog de zoektocht naar toelagen.
Logisch zou zijn dat de VMM-OW3 de volledige kosten van deze sifon en herprofilering van De Laak en
de Sleepenbroekgracht betaald omdat het geheel binnen het GOG4 Stevoort ligt.
Nadat er binnen GOG’s al waterlopen van 2de naar 1ste categorie werden opgewaardeerd is het wachten tot
men de grachten in die gebieden zal gaan inschrijven als waterloop van 1ste categorie. Bij de bespreking
van het project ‘Golmeerzouwbeek’ op woensdag 29/03/17 is VMM-OW betrokken. Steven Beyen stelt voor
om dan een en ander te bespreken.

AV-1703 150/1237

Project ‘Dorpsbeek 508’

In juni 2016 liepen een aantal woningen aan de Dorpsstraat te Nieuwerkerken (Kozen) onder water omdat
de Dorpsbeek 508 de afvoer niet aankon. Ter plaatse ligt de Dorpsbeek 508 ingesloten tussen afsluitingen
achter de woningen. We zoeken een oplossing voor dit probleem. Het aankopen van gronden langsheen de
gracht zodat deze geprofileerd kan worden en verder een gedeeltelijk indijking om de woningen te beschermen is in onderzoek.
Omdat dit project duidelijk meer belang heeft kiest het bestuur ervoor om dit bij voorrang te laten ontwerpen. Hopelijk kunnen we dit project nog voordragen voor betoelaging via het investeringsfonds 2017. Ook
hier moet er dan nog voor bijkomende betoelaging gezocht worden.
Vandaag werden bij de bespreking in Nieuwerkerken afspraken gemaakt in verband met de betoelaging.
Ontwerper Landmax tracht een voorontwerp af te leveren voor eind maart (of april) zodat het dossier ingediend kan worden voor eind mei bij VMM.

AV-1703 150/1238

Schade-eis Vanhex Maurice – Melbeekgracht 901

De Melbeekgracht 901 loopt vanaf de Melbeekstraat sterk hellend richting Mombeekdreef. Bij hoge waterstanden zorgt het snel stromende water voor de afkalving van de oever ter hoogte van de weilanden van de
heer Vanhex Maurice met beschadiging van de afsluiting als gevolg. Via de verzekering werd er al eens een
tussenkomst betaald voor de schade aan de omheining.
Momenteel stelt de heer Vanhex ons in gebreke om op zo kort mogelijke tijd te zorgen dat de Melbeekgracht
901 in zijn oorspronkelijke toestand hersteld zal worden. Een onmogelijke opdracht om de toestand uit het
verleden te herstellen.
Binnen dossiers voor rioleringswerken van Aquafin en/of Infrax voor Melbeek-, Misenbergstraat en Mombeekdreef zou de Melbeekgracht gebruikt worden voor de afvoer van het oppervlaktewater. Het moment
om de Melbeekgracht in te richten zodat de afstroomsnelheid beperkt wordt en de oevers hersteld kunnen
worden. Men zoekt ook plaatsen voor buffering. Op te volgen.

AV-1703 150/1239

Wateringgracht / Grachten van algemeen belang

In het kader van de bespreking rond ‘Doorbraak 63’ was er sprake dat er een nieuwe categorie van waterlopen zou komen binnen de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen, namelijk ‘Waterlopen light statuut’.
Momenteel lopen er besprekingen met de gemeenten voor het inschrijven van ‘grachten van algemeen
belang’, grachten volgens de wet voor de bescherming van het oppervlaktewater.

2

Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij – Operationeel Waterbeheer
4
Gecontroleerd Overstromingsgebied
3
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Voor de waterlopen light statuut is er volgens de wet een recht van doorgang over een breedte van 5 meter
en het recht om de ruimingsproducten in deze zone te spreiden. Voor de grachten van algemeen belang zal
er alleen een erfdienstbaarheid zijn van maximaal 3 meter op rechter- en/of linkeroever, de ruimingsproducten mogen niet op de oever(s) gedeponeerd worden.
Het bestuur van de watering heeft haar bezorgdheid over de nieuwe categorie grachten doorgegeven aan de
gemeenten. Er zal weer meer verwarring zijn over wie wat waar en wanneer moet onderhouden.

AV-1703 150/1240

Allerlei. Volgende vergadering op 21/11/2017.

1.

De heer Schruers (011/25 47 19) vraagt de ruiming van de Zonderikbeek 351. We
verwijzen naar provincie Limburg – Johan Leclère die de onderhoudswerken in dit
district coördineert.

2.

De heer Schruers vraagt ook de ruiming van Gracht R-Waterlozen. We nemen de
werken op in de lijst voor uitvoering 2017-2018.

3.

De heer Penders Theo vraagt de ruiming van de Schansbeek aan zijn eigendom. Zou
grondig geruimd moeten worden om het aanwezige riet te verwijderen. Hij kijkt na
om de afsluiting tijdelijk weg te halen zodat dit machinaal kan uitgevoerd worden.

Aldus gedaan in de algemene vergadering van watering de Herk op 21 maart 2017 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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REKENING 2016 - Samenvatting
GEWONE DIENST - Dienstjaar 2016
Ontvangen
31/12/16
Patrimonium
Belasting 2016
Intrest & Verhuring
Kleine verkopen
Verzekering

Nog te
Ontvangen

Betaald
31/12/16

238.882,90 €
233.479,32 €
5.403,58 €
- €
- €

Terugbetalingen
Ruiming 2de kat
Ruiming 3de kat
Sloten
Andere ontvangsten
Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Onvoorziene
Afname reservefonds

Ontvangen
31/12/16

5.558,17 €
4.719,35 €
- €
- €

-

€

€
€
€
€

Verenigingen

Totaal Gewone Dienst

-

€

253.401,89 €

2.282,40 €
1.192,83 €
1,89 €
553,15 €
- €

Bestuurskosten
Bureelkosten
Automatisering
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Intresten
Andere

18.955,88 €
696,92 €
2.840,93 €
17.344,06 €
744,37 €
6.160,20 €

Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ
Opleidingen

69.486,23 €
17.003,27 €
- €
- €
- €
- €
5.196,36 €

266,09 €
- €
2.069,25 €
- €
- €
46.742,36 €
542,90 €
1.467,30 €
- €
- €
76,28 €
100,25 €
86.489,50 €
- €
1.416,79 €
- €
5.196,36 €

€
€
€
€

Ruimingswerken
2de kat
3de kat
Sloten
Divers

-

€
€
€

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

-

€

Verenigingen

-

Schuld

-

10.277,52 €

Totaal Gewone Dienst
BONI GD - Eigen dienstjaar

Nog te
Betalen

4.030,27 €

Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Roerende Voorheffing
Voertuigen
Kleine aankopen

14.518,99 €

1.166,09 €
13.352,90 €
- €

Betaald
31/12/16

- €
- €
86.407,63 €
3.876,63 €
514,50 €

27,00 €
487,50 €
- €

-

€
€
€

€

-

€

€

-

€

142.972,99 €
110.428,90 €

96.223,12 €

GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren
Boni 2015
Belastingen
Intrest
Ruiming
Adm. Kosten Ruiming
Tussenkomst opzichter
Onverwachte Ontv.
Verenigingen
Totaal G.D. - Vorige jaren

TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.

59.002,53 €
7.266,81 €
11,70 €
- €
352,82 €
- €
538,17 €
- €

1.472,15 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

67.172,03 €

1.472,15 €

Totaal G.D. - Vorige jaren

320.573,92 €

11.749,67 €

TOTAAL UITGAVEN G.D.

Mali 2015
Patrimonium
Bestuurskosten
Personeel
Ruiming
Diverse uitgaven
Verenigingen
Schuld

BONI G.D. 2016
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- €
2,93 €
1.155,80 €
2.137,88 €
61.064,87 €
17,00 €
- €
3.033,32

- €
1.250,00 €
- €
- €
- €
- €
0,00

67.411,80 €

1.250,00 €

210.384,79 €

97.473,12 €

110.189,13 €
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BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2016
214,86 €

Boni 2015

Mali 2015

-

€

€

Patrimonium

-

€

-

€

€

Werken

-

€

-

€

€

Totaal Buitengew. Dienst

-

€

-

€

Patrimonium

-

€

-

€

Leningen

-

€
€

-

214,86 €

-

Overboeking uit GD
Totaal Buitengew. Dienst

214,86 €

BONI B.D. 2016

BALANS
Ontvangen

Gewone Dienst

Buitengew. Dienst

TOTAAL
Gewone Dienst
Buitengewone dienst
Voor orde
Voor orde
Voor orde

253.401,89 €
8.169,50 €
59.002,53 €

142.972,99 €
67.411,80 €
- €

Totaal GD

320.573,92 €

210.384,79 €

Nog te

11.749,67 €

97.473,12 €

Reeel

332.323,59 €

307.857,91 €

24.465,68 €

110.428,90 €
59.242,30 €
59.002,53 €
110.189,13 €

-

85.723,45 €

214,86 €

-

€

214,86 €

Nog te

-

€

-

€

-

Reeel

214,86 €

-

€

214,86 €

320.573,92 €
214,86 €
36.455,14 €
3.385,93 €
37.139,47 €

210.384,79 €
- €
16.430,61 €
2.533,95 €
33.941,44 €

110.189,13 €
214,86 €
20.024,53 €
851,98 €
3.198,03 €

397.769,32 €

263.290,79 €

134.478,53 €

409.518,99 €

360.763,91 €

48.755,08 €
370.725,55 €
125.168,05 €

Raming
First Institutional
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-

Totaal BD

Andere
Bestuur
Personeel

Totale waarde

Saldo

2016
Vorige
Boni 2015

Totaal rekening
Totaal reeel
Waarde inventaris
Waarde reservefonds

Betaald

€
INKASSA
Zichtrekening
Rek-Courant
Kredietlijn
Spaarrekening
First Inst.
Kas
Inkassa

10.439,43 €
284,75 €
- €
103.629,70 €
20.042,71 €
81,94 €
134.478,53 €

544.648,68 €
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