ALGEMENE VERGADERING 20/03/2018

Aanwezig :
Mevrouw Marijke Berden, voorzitter, de heer Rene Raymaekers, ondervoorzitter, en Anne-Marie Grauls, Joseph
Hermans, François Timmermans, Eddy Vangeel, Andre Voordeckers en Jozef Werelds, bestuursleden.
Van de Sande Patrick (Clemens & Roos – 55), Jordens Robert (186), Bresseleers Dirk (34), Penders Theo (262),
Fryns Philippe (110), Robben Romain (278), de Villenfagne Claude (78), Bammens Marc (OCMW Zonhoven –
260), Verheyden Clem (Limburgs Landschap – 219) en Geypens Nolle (gem. Alken – 123), stemgerechtigde leden.
Hebben ook een volmacht : Penders Theo (gem. Zonhoven – 128) en de Villenfagne Claude (Rodebrug – 279).
Beyen Steven (prov. W&D – 5), Tack Patrik (stad Tongeren – 11) en Vanvelk Jan (Demenbekkencoördinator –
12), raadgevende leden.
Rudi Briers, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : Robijns Lucien, Vandercappellen Jos, Vossius Marc, V.L.M., Cordium, Aquafin, stad Hasselt, gemeente Heusden-Zolder en gemeente Wellen.

AV-1803 152/1249

Verslag van de 151ste algemene vergadering, 21/11/17. 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 geeft een
overzicht van de vorige vergadering en vraagt de goedkeuring van het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.

AV-1803 152/1250

Werken 2017 – Afrekening van de werken

Tijdens het jaar 2017 werden in het kader van de werken 2016/17 nog 11.763 lm geruimd voor een bedrag
van 40.109,14 €. In de uitvoering van de werken 2017/18 werd in het najaar nog 20.149 lm geruimd voor een
bedrag van 18.985,08 €.
In de loop van 2017 werden in totaal 31.912 lm geruimd voor een bedrag van 59.094,22 €.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

AV-1803 152/1251

Werken 2018 – Planning van de werken

In 2018 zal aannemer Henssen bv verder de werken uitvoeren voorzien voor de periode 2017/18. Er zullen
in de maanden januari en februari nog ongeveer 35.861 lm grachten geruimd worden.
In vergadering van 27/04/18 zal het bestuur de lijst van de grachten vaststellen waarvoor het onderhoud in
de periode augustus 2018-februari 2019 zal gebeuren. De lijst zal op de website geplaatst worden.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Belasting 2018 – Vaststellen van de rol

De belastingrol voor 2018 zal opgemaakt worden op basis van de vastgestelde voorwaarden en met de toepassing van de gegevens op 01/01/2018 zoals deze aangeleverd worden door het kadaster. Voor de verwerking moest de watering overschakelen naar een nieuw programma Wtax. Omdat het kadaster de gegevens
ten vroegste begin september kan aanleveren zal de verzending van de aanslagbiljetten pas kunnen vanaf
begin oktober. Gaat de vergadering akkoord de met die gegevens opgemaakte rol vast te stellen voor uitvoering?
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De algemene vergadering gaat akkoord om de belastingrol opgesteld
op basis van de kadastergegevens van 01/01/2018 vast te stellen.

AV-1803 152/1253

Rekening 2017 – Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier

De samenvatting van de rekening 2017 zoals deze werd goedgekeurd door het bestuur in vergadering van
26/01/2018 gaat in bijlage. De rekening 2017 sluit met volgende cijfers :
Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

364.517,67 €
12.214,86 €
376.732,53 €

238.158,90 €
11.508,57 €
249.667,47 €

126.358,77 €
706,29 €
127.065,06 €

Voor orde
R.V. First
BV Vergoedingen
Pers. Bijdrage RSZ
Bijz. Bijdrage RSZ
Afhouding B.V.
Groepsverzekering
Totaal ‘Voor Orde’

2.655,22 €
23.925,19 €
4.586,38 €
10.739,23 €
741,43 €
23.358,34 €
2.105,44 €
68.111,23 €

2.076,70 €
0,00 €
3.725,56 €
9.693,03 €
586,51 €
21.194,35 €
2.105,44 €
39.381,59 €

578,52 €
23.925,19 €
860,82 €
1.046,20 €
154,92 €
2.163,99 €
0,00 €
28.729,64 €

GD+BD+Voor orde

444.843,76 €

289.049,06 €

155.794,70 €

Gewone dienst
Buitengew. Dienst
Totaal

Buiten de hierboven berekende gerealiseerde ontvangsten en uitgaven zijn er uiteraard de nog te ontvangen en te
betalen bedragen, namelijk
Gewone dienst
Buitengew. Dienst
Voor orde (zie boven)
Totaal nog te ontv/bet

6.018,98 €
0,00 €
0,00 €
6.018,98 €

27.686,20 €
0,00 €
28.729,64 €
56.405,94 €

- 21.667,22 €
0,00 €
- 28.729,64 €
- 50.396,86 €

De waarde van de watering de Herk op 31/12/2017 kan dan berekend worden op
Saldo ‘Rekening 2017’
Saldo ‘Voor orde’
Totaal van nog te ontvangen en te betalen
Waarde van de inventaris
Waarde van het reservefonds
Waarde watering de Herk op 31/12/2017

127.065,06 €
28.729,64 €
- 50.396,86 €
370.868,89 €
125.168,05 €
601.434,78 €

De voorzitter overloopt de gegevens van de rekening 2017 zoals deze aan alle uitgenodigden werd bezorgd
en vraagt goedkeuring van de rekening 2017 en kwijting voor het financiële beheer 2017 van de ontvangergriffier.
De algemene vergadering geeft haar goedkeuring voor de rekening en verleent kwijting aan de ontvangergriffier voor zijn financiële beheer over 2017.

AV-1803 152/1254

Klassering grachten

Door het maken van de Gecontroleerde Overstromingsgebieden in Stevoort en Wellen worden de grachten
in deze gebieden extra belast. Voor deze GOG werd tussen VMM en provincie in het kader van ‘Doorbraak
63’ beslist de waterlopen van 2de categorie op te waarderen tot waterlopen van 1ste categorie.
Op vraag van het bestuur gaat VMM de klassering van grachten als waterloop van 1 ste categorie in openbaar
onderzoek voorstellen. Voor de watering de Herk gaat het over de Grootbeemdsloot 511 (Wellen) en Broekbeemdgracht, De Laak 195, Sleepenbroekgracht_1 en _3 (Stevoort). Gaat de vergadering akkoord?
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Overzicht van projecten binnen de watering

Voor zover ons bekend lopen volgende projecten binnen de watering de Herk
•
•
•
•
•
•
•

•

Hermeandering Golmeerzouwbeek in de Meersbeemden in een project van RLH – Uitvoering
voorzien in 2018/19.
Hermeandering St.Annebeek in een project van VLM en RLH
Bufferbekken Simsebeek 170 – Zal opnieuw ingediend worden voor betoelaging als investeringsproject
Bufferbekken Broekom – provincie Limburg is samen met Aquafin en Infrax op zoek naar buffering in de vallei van de Herkerbeek ter hoogte van de Kapelstraat te Broekom tussen Herkerbeek
en de oude loop van de Herkerbeek.
Bufferbekken Mettekoven – Infrax onderzoekt het aanleggen van een bufferbekken te Mettekoven
stroomop van de Mettekovenstraat.
Dorpsbeek 508 Nieuwerkerken – om wateroverlast aan de Dorpsstraat te Nieuwerkerken te voorkomen laat de watering een ontwerp opmaken voor het herprofileren van de Dorpsbeek. Het project
zal ingediend worden voor betoelaging via het investeringsprogramma van VMM
Sifon Herk Sleepenbroek/De Laak – de sifon is in slechte staat. Watering de Herk gaf opdracht
om de vervanging van de sifon en de profilering van De Laak 195 en Sleepenbroekgracht_1 in een
ontwerp te gieten. Als deze grachten ingeschreven worden als waterlopen van 1 ste categorie zal het
(voor)ontwerp overgedragen worden aan VMM-OW.
Speerpuntgebied Herk & Mombeek – in opdracht van VMM-OW zal ontwerper Antea in samenwerking met RLH een voorontwerp maken voor 12 deelprojecten in de valleien van Herk en Mombeek. Bedoeling is een aantal vismigratieknelpunten op te lossen en verder ingrepen te doen om de
ecologische kwaliteit van de waterlopen te verbeteren.

Steven Beyen vult aan met de mededeling dat men gaat trachten om voor eind mei nog twee dossiers klaar te
hebben voor de aanvraag van betoelaging bij het investeringsprogramma VMM-P&W, namelijk een project
op de bovenloop van Lerebeek 140 en een project voor het opheffen van het vismigratieknelpunt aan de oude
molen te Wintershoven (Kortessem). Mogelijk ligt de projectzone bovenloop Lerebeek buiten de omschrijving
van watering de Herk en komt dan niet in aanmerking voor een aanvraag. Men zal dit nakijken.

AV-1803 152/1256

Reglement van Inwendige Orde

Bij nalezing wordt duidelijk dat er een aantal foutjes staan in het RIO. In bijlage voorstel om deze foutjes op
te lossen. Gaat de vergadering akkoord deze wijzigingen voor te leggen aan de minister?
Bij het verhogen van de norm voor stemrecht van 4 naar 5 ha zal men bij de verzending van de aanslagbiljetten in een folder duidelijk aangeven dat ingelanden met minder dan 5 ha eigendom zich mogen groeperen
om samen iemand naar de algemene vergadering te sturen.
Wat betreft de berekening van intresten bij achterstallige betaling van aanslagen zal nagekeken moeten worden of men een intrestvoet hoger dan de wettelijke rentevoet mag toepassen.
De voorgestelde wijzigingen van het reglement van inwendige orden worden goedgekeurd.

AV-1803 152/1257

Ontvanger-griffier – Procedure aanwerving nieuwe ontvanger-griffier

De ontvanger-griffier is pensioengerechtigd en er zal in zijn vervanging moeten voorzien worden. Op basis
van het RIO heeft het bestuur ASAP gevraagd om de selectieprocedure te doen en een aantal geschikte kandidaten voor te stellen aan de watering. De vergadering van 20/11/2018 zal uit de voorgestelde kandidaten
de nieuwe ontvanger-griffier kiezen.
Na goedkeuring van de verkiezing van de nieuwe ontvanger-griffier door de hogere overheid zal het bestuur
met de nieuwe ontvanger-griffier afspraken maken over de aanvangsdatum rekening houdende met zijn opzegtermijn, het stellen van de borg en de eedaflegging. De ontvanger-griffier op rust zal voor een periode van
8 maanden tot maximaal 12 maanden beschikbaar blijven om de nieuwe ontvanger-griffier te begeleiden.
Het bestuur stelt voor om de borg vast te stellen op 15.000 €.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Een aantal aanwezigen vreest echt dat het vervangen van de ontvangergriffier fout zal lopen. De nieuwe ontvanger-griffier zal veel tijd nodig hebben om zich eigen te maken met
het wateringgebied en de geplogenheden. We kunnen alleen hopen dat de algemene vergadering van 20
november de juiste persoon voor de job kiest.
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Allerlei.

1.

Steven Beyen laat nog weten dat er plannen gemaakt worden voor de grondoverdracht bij de hermeanderingprojecten van de Herkerbeek 158 te Voort en Sassenbroek.

2.

Volgende vergadering op 20/11/2018 met dus onder andere de verkiezing van de nieuwe ontvanger-griffier.

Aldus gedaan in de algemene vergadering van watering de Herk op 20 maart 2018 te Hasselt.
Namens de watering de Herk :
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers

VERSLAG AV 20/03/2018

De voorzitter,
get. Marijke Berden.
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REKENING 2017 - Samenvatting
GEWONE DIENST - Dienstjaar 2017
Ontvangen
31/12/17
Patrimonium
Belasting 2017
Intrest & Verhuring
Kleine verkopen
Verzekering

Ontvangen
31/12/17

Nog te
Ontvangen

Betaald
31/12/17

244.630,46 €
237.114,12 €
5.508,84 €
2.007,50 €
- €

Terugbetalingen
Sloten
Andere ontvangsten

-

Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Onvoorziene
Afname reservefonds

998,78 €
2.167,66 €
- €

5.085,98 €
- €
- €
- €

-

€

€
€

899,76 €
1.354,54 €
- €
208,31 €
- €

Bestuurskosten
Bureelkosten
Automatisering
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Bankkosten
Andere

21.426,01 €
5.283,01 €
2.853,22 €
20.817,92 €
914,22 €
5.712,51 €

Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ

70.864,14 €
17.510,07 €
- €
1.455,41 €

€
€

Ruimingswerken
Sloten
Divers

-

€
€
€

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

3.166,44 €

247.796,90 €

5.085,98 €

2.275,66 €
9,90 €
- €
- €
- €
57.006,89 €
893,58 €
460,55 €
- €
- €
63,89 €
154,70 €
88.374,21 €
- €
1.770,25 €
1.455,41 €
18.985,08 €
3.072,59 €
12.113,99 €

113,99 €
- €
12.000,00 €

Schuld
Totaal Gewone Dienst

Nog te
Betalen

2.462,61 €

Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Roerende Voorheffing
Voertuigen
Kleine aankopen

-

Betaald
31/12/17

Totaal Gewone Dienst
BONI GD - Eigen dienstjaar

-

€

161.413,11 €
86.383,79 €

-

€
€
€

-

€

27.686,20 €

GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren
110.189,13 €
5.825,59 €
706,05 €
- €
- €

933,00 €
- €
- €
- €

Totaal G.D. - Vorige jaren

116.720,77 €

933,00 €

TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.

364.517,67 €

6.018,98 €

Boni 2016
Belastingen
Intrest
Ruiming
Onverwachte Ontv.

Mali 2016
Patrimonium
Bestuurskosten
Personeel
Ruiming
Diverse uitgaven
Schuld
Totaal G.D. - Vorige jaren

TOTAAL UITGAVEN G.D.

BONI G.D. 2017

- €
266,09 €
3.436,73 €
1.416,79 €
71.626,18 €
- €
- €

-

€
€
€
€
€
€

76.745,79 €

-

€

238.158,90 €

27.686,20 €

126.358,77 €

BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2017
Boni 2016

214,86 €

Mali 2016

Patrimonium

-

€

-

€

Patrimonium

Leningen

-

€

-

€

Werken

12.000,00 €

-

€

12.214,86 €

-

€

Overboeking uit GD
Totaal Buitengew. Dienst

Totaal Buitengew. Dienst

BONI B.D. 2017
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-

€

10.314,77 €

-

€

1.193,80 €

-

€

11.508,57 €

-

€

706,29 €
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REKENING 2017
Ontvangen

Betaald

Saldo

247.796,90 €
6.531,64 €
110.189,13 €
364.517,67 €

161.413,11 €
76.745,79 €
- €
238.158,90 €

Buitengewone Dienst

12.214,86 €

11.508,57 €

706,29 €

Totaal 'REKENING 2017'

376.732,53 €

249.667,47 €

127.065,06 €

Gewone Dienst

2017
Vorige
Boni 2016
Totaal GD

-

86.383,79 €
70.214,15 €
110.189,13 €
126.358,77 €

VOOR ORDE
Ontvangen

Betaald

Saldo

Voor orde
R.V. First
B.V. Vergoedingen Bestuur
Pers. Bijdrage RSZ
Bijz. bijdrage RSZ
Afhouding B.V.
Groepsverzekering

2.655,22 €
23.925,19 €
4.586,38 €
10.739,23 €
741,43 €
23.358,34 €
2.105,44 €

2.076,70 €
- €
3.725,56 €
9.693,03 €
586,51 €
21.194,35 €
2.105,44 €

578,52 €
23.925,19 €
860,82 €
1.046,20 €
154,92 €
2.163,99 €
- €

TOTAAL 'VOOR ORDE'

68.111,23 €

39.381,59 €

28.729,64 €

TOTAAL 'Rekening + Voor orde'

444.843,76 €

289.049,06 €

155.794,70 €

NOG TE ONTVANGEN / NOG TE BETALEN
Ontvangen

Betaald

Saldo

Gewone dienst
Buitengewone dienst
Voor orde
R.V. First
B.V. Vergoedingen Bestuur
Pers. Bijdrage RSZ
Bijz. bijdrage RSZ
Afhouding B.V.
Groepsverzekering

6.018,98 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

27.686,20 €
- €
578,52 €
23.925,19 €
860,82 €
1.046,20 €
154,92 €
2.163,99 €
- €

-

TOTAAL 'VOOR ORDE'

6.018,98 €

56.415,84 €

-

-

21.667,22 €
- €
578,52 €
23.925,19 €
860,82 €
1.046,20 €
154,92 €
2.163,99 €
- €
50.396,86 €

WAARDERING WATERING DE HERK
Ontvangen
Totaal 'Rekening + voor orde'
Nog te ontvangen / te betalen
Waarde van de inventaris
Waarde reservefonds
TOTAAL 'VOOR ORDE'
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Betaald

444.843,76 €
6.018,98 €

289.049,06 €
56.415,84 €

450.862,74 €

345.464,90 €

Saldo

-

155.794,70 €
50.396,86 €
370.868,89 €
125.168,05 €
601.434,78 €
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Reglement van Inwendige Orde – Wijzigingen
Artikel 1

Alle erven …
Het gebied van de watering de Herk bevindt zich gedeeltelijk op het grondgebied
van de gemeenten : Alken, Borgloon, Diepenbeek, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad,
Heusden-Zolder, Hoeselt, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden,
Tongeren, Wellen en Zonhoven en heeft, digitaal gemeten, een oppervlakte van
10.352 ha.

Artikel 5

Zijn stemgerechtigd : zij die, in het gebied van de watering, grond bezitten ter
grootte van ten minste vier vijf hectaren.
Eigenaars die afzonderlijk …

Artikel 14

Indien er op het ogenblik van de stemming onvoldoende regelmatige kandidaatstellingen zouden zijn voor het bestuur (17 11) dan mag de lijst …

Artikel 17

Indien het aantal …. Zijn verkozen de kandidaten met de volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen (helft + 1).

Artikel 23-5

De ontvanger-griffier zal een borg stellen van 50% van zijn geïndexeerde beginjaarwedde.
De ontvanger-griffier zal een borg stellen zoals vastgesteld door de algemene
vergadering met een maximum van 50% van de geïndexeerde beginjaarwedde.

Artikel 26

De rol van de gewone belasting …
De minimumbelasting per belastingplichtige en per aanslagbiljet bedraagt “x ten
honderd” van de voor hetzelfde jaar vastgestelde belastingsvoet per hectare zonder evenwel de 200 fr te kunnen overschrijden. De factor “x” wordt door de algemene vergadering vastgesteld, hij mag niet hoger zijn dan “50”. Voor de toepassing van het minimumbedrag moeten al de percelen van eenzelfde belastingplichtige vooraf op één enkel aanslagbiljet worden samengevoegd.
De minimumbelasting per belastingplichtige en per aanslagbiljet wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Deze minimumbelasting mag niet hoger zijn dan 50 ten honderd van de vastgestelde belastingsvoet per hectare.
Voor de toepassing van het minimumbedrag moeten al de percelen van eenzelfde belastingplichtige met gelijke kadastrale titels vooraf op één enkel
aanslagbiljet samengevoegd worden.

Artikel 27
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De belasting moet betaald zijn binnen de termijn door de algemene vergadering
vastgesteld. Vanaf het verstrijken van die termijn is, zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd berekend tegen de op dat ogenblik
van kracht zijnde wettelijke rentevoet door de algemene vergadering vastgestelde rentevoet.
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