ALGEMENE VERGADERING 21/11/2017

Aanwezig :
Mevrouw Berden Marijke, voorzitter, de heer Raymaekers Rene, ondervoorzitter, en Boussu Leon, Grauls AnneMarie, Hermans Joseph, Melotte Willy, Robijns Lucien, Timmermans François, Vandercappellen Jos, Vangeel
Eddy, Voordeckers Andre, Vossius Marc en Werelds Jozef, bestuursleden.
Bresseleers Dirk (039), Crahay Thierry (073), Fryns Philippe (125), Geypens Nolle (gem. Alken – 137), Hage
Goetsbloets (166), de Villenfagne Claude (Hamelvijver – 167), Heleven Etienne (171), Jordens Robert, Joris JeanMarie (203), Verheyden Clement (Limburgs Landschap – 234), Bammens Marc (OCMW Zonhoven – 280), Penders Theodoor (283) en Robben Romain, stemgerechtigde leden.
Stemmen ook met volmacht : Berden Marijke voor Berden Joannes (017), Vangeel Eddy voor Flossie Rita (119),
Voordeckers Andre voor Vandenreijt Paul (357), Vossius Marc voor Pirard Diana (286), de Villenfagne Claude
voor Rodebrug nv (305) en Penders Theodoor voor gem. Zonhoven (142).
De heren Prikken Ward (provincie Limburg – W&D – 5), Tack Patrick (stad Tongeren – 11) en Vanvelk Jan (Demerbekkencoördinator – 12), raadgevende leden.
De heer Briers Rudi, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : Ramaekers Chris (gem. wellen), Aquafin nv en Geeraerts Nico (gem. Heusden-Zolder).

Voor aanvang van de vergadering wordt de lijst van aanwezigen overlopen een aangevuld.
AV-1711 151/1241

Verslag van de 150ste algemene vergadering, 21/03/17. 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 overloopt het
verslag van de vorige vergadering. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

AV-1711 151/1242

Werken 2018 – Planning van de werken

Zoals de voorbije jaren zullen de ingeschreven waterlopen onderhouden worden door provincie (2de categorie) en watering van Schakkebroek en Terbermen (3 de categorie Herk-de-Stad). Voor de niet ingeschreven
waterlopen en grachten voorziet de watering een bedrag van 70.000 euro voor onderhoudswerken. De lijst
van de grachten wordt door het bestuur vastgesteld in mei 2018.
Er zijn geen opmerkingen of vragen.

AV-1711 151/1243

Belasting 2018 – Vaststellen van de modaliteiten

Het bestuur stelt voor om de belasting voor 2018 te innen op basis van de volgende modaliteiten :
•
•
•

Aanslagvoet op basis van indexering komt op 20,23 €/ha
De minimumbelasting wordt verhoogd tot 10,00 €
De termijn voor betaling – 2 maanden
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•
•

Verwijlintresten worden berekend aan 4,25 %
Kosten voor herinneringen :
o 1ste herinnering – 3,00 € kosten + verwijlintresten à 4,25%
o 2de herinnering – 3,00 € kosten + verwijlintresten à 4,25%
o Opdracht incassobureau of deurwaarder – 10,00 € kosten + verwijlintresten à 4,25%

Er zijn geen opmerkingen of vragen zodat de modaliteiten voor de belastingen voor 2018 goedgekeurd
zijn..

AV-1711 151/1244
•
•

•

•
•

Buitengewone werken – Overzicht

Voor het project van het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren voor de hermeandering van
de Golmeerzouwbeek 161 werd de bouwvergunning aangevraagd. Het definitieve dossier werd
overgemaakt aan de hogere overheid. Uitvoering wordt verwacht in 2018.
Het project ‘Herinrichting St. Annabeek 143’ werd opgenomen op de lijst van het investeringsfonds voor 2018 met een voorlopige belofte van 142.082 euro toelagen door het Vlaamse Gewest.
Voor het dossier kunnen nu de noodzakelijke machtigingen en bouwvergunning aangevraagd worden. Een definitief dossier moet ingediend worden voor eind september 2018. Prikken Ward geeft
aan dat de beloofde toelage rond de 145.000 euro zou liggen. Mogelijk dat dit duidelijk zal worden
na ontvangst van de officiële kennisgeving van inschrijving bij het investeringsfonds voor 2018.
Het project ‘Bufferbekken op Simsebeek 170’ werd niet weerhouden voor betoelaging. Het staat
op de reservelijst. Als een ander dossier wegvalt kan het mogelijk wel nog uitgevoerd worden. Het
kan ook opnieuw ingediend worden voor het investeringsfonds 2019. Prikken Ward geeft hier aan
dat de provincie zal overleggen met de watering om te kijken om al te starten met de voorbereiding
voor de noodzakelijke innemingen. Er zal een raming (schatting) moeten gemaakt worden van de
waarde van de gronden die ingenomen zouden worden.
Om het risico op overstroming van de Dorpsbeek 508 aan de Dorpsstraat te Kozen (Nieuwerkerken)
te beperken werd aan ontwerper Landmax gevraagd een ontwerp klaar te maken voor aanvraag van
toelagen via het investeringsfonds.
Voor de vervanging van de ‘Sifon Herk 35’ en de profilering van de aansluitende Sleepnenbroekgracht en De Laak 195 werd ook aan Landmax gevraagd om een ontwerp op te maken. Indien de
betreffende grachten ingeschreven worden als waterloop van 1ste categorie zal het ontwerp overgedragen worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij – Operationeel Waterbeheer.

AV-1711 151/1245

Begroting 2018 – Goedkeuring

Het bestuur heeft in vergadering van 29/09/2017 het ontwerp van begroting voor 2018 goedgekeurd op basis
van een belasting aan 20,23 €/ha met een minimum van 10 €. De samenvatting van de voorgestelde begroting
gaat in bijlage. De voorgestelde begroting sluit met de volgende cijfers :

Gewone dienst
Buitengewone dienst
Totaal begroting 2018

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

283.857 €
192.340 €
476.197 €

263.305 €
192.000 €
455.305 €

20.552 €
340 €
20.892 €
125.168 €
146.060 €

Reservefonds
Totaal

Er zijn geen opmerkingen of vragen zodat de begroting voor 2018 goedgekeurd is.

AV-1711 151/1246

Bestuursverkiezing – Kiezen van 6 bestuursleden

Zoals voorzien in het Reglement van Inwendige Orde zijn er op 31/12/2017 acht bestuursleden uittredend,
namelijk Boussu Leon, Hermans Joseph, Melotte Willy (namen gem. Zonhoven), Vandercappellen Jos,
Vangeel Eddy (namens De Scheepvaart, nu De Vlaamse Waterweg), Voordeckers Andre, Vossius Marc
en Werelds Jozef. In deze tweede fase van de afbouw van 17 naar 11 bestuursleden zullen er in vervanging
maar 6 nieuwe bestuursleden gekozen worden. Ingevolge de goedgekeurde wijziging van het R.I.O. zal het
mandaat van deze bestuursleden eindigen op 30/04/2019.
In de algemene vergadering van 26/03/2019 zal er na de nieuwe samenstelling van de gemeenteraden gekozen
worden voor een volledig nieuw bestuur (11 leden) voor een mandaat van 6 jaar.
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Op 10/11/2017 werd de lijst van de kandidaten door de voorzitter en ontvanger-griffier afgesloten. De volgende personen zijn kandidaat voor een bestuursmandaat tot 30/04/2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boussu Henri-Leon (°1927) (1983)
Hermans Joseph (°1946) (1999)
Liefsoens Peter – stad Hasselt (°1967) (-)
Penders Theodoor (°1950) (-)
Vandercappellen Jos (°1963) (2011)
Vangeel Eddy (°1946) (1999)
Voordeckers Andre (°1944) (2011)
Vossius Marc – Vossius Immo (°1945) (2005)
Werelds Jozef (°1930) (1965)

In een 1ste stemronde zijn de kandidaten met de volstrekte meerderheid (helft + 1) van de geldige stemmen
verkozen.
De volgende personen maken deel uit van het kiesbureau : Berden Marijke, Prikken Ward, Tack Patrick en
Vanvelk Jan en worden bijgestaan door de ontvanger-griffier.
De stemgerechtigde leden worden opgeroepen om hun stem (minimaal 1, maximaal 6) uit te brengen. Er zijn
26 stemgerechtigden en 6 volmachtdragers of een totaal van 32 stemmen. Na de stemming stelt het kiesbureau
vast dat er 3 ongeldige stemmen zijn en 29 geldige. Telling van de stemmen geeft het volgende resultaat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boussu Leon
Hermans Joseph
Liefsoens Peter
Penders Theodoor
Vandercappellen Jos
Vangeel Eddy
Voordeckers Andre
Vossius Marc
Werelds Jozef

8 stemmen
16 stemmen
2 stemmen
12 stemmen
11 stemmen
16 stemmen
23 stemmen
18 stemmen
15 stemmen

Met 29 geldige stemmen ligt het aantal voor een volstrekte meerderheid op 15 stemmen. Zijn dus in deze 1ste
stemronde gekozen voor een bestuursmandaat tot 30/04/2019 : Hermans Joseph, Vangeel Eddy, Voordeckers
Andre, Vossius Marc en Werelds Jozef.
Voor het 6de mandaat zal er een 2de stemronde volgen met de niet gekozen kandidaten Boussu Leon, Liefsoens
Peter, Penders Theodoor en Vandercappellen Jos.
De stemgerechtigde leden worden opgeroepen om hun stem (1) uit te brengen. Er zijn opnieuw 32 stemmen.
Na de stemming stelt het kiesbureau vast dat er 1 ongeldige (blanco) stem is en 31 geldige stemmen. Telling
van de stemmen geeft het volgende resultaat :
•
•
•
•

Boussu Leon
Liefsoens Peter
Penders Theodoor
Vandercappellen Jos

5 stemmen
0 stemmen
13 stemmen
13 stemmen

Met 13 stemmen voor Penders Theodoor en Vandercappellen Jos wordt in toepassing van artikel 17 – 3de
alinea de heer Vandercappellen Jos verkozen verklaard voor een mandaat tot 30/04/2019.
Een en ander is pas uitvoerbaar na goedkeuring van het verslag door de provincie Limburg.

AV-1711 151/1247

Bestuursverkiezing – Kiezen van de voorzitter

Na het opnieuw vervolledigen van het bestuur door de verkiezing van 6 bestuursleden moet de algemene
vergadering ook voorzien in de aanduiding van een voorzitter voor een mandaat dat ook zal eindigen op
30/04/2019.
Ook op 10/11/17 werd vastgesteld dat er slechts één kandidatuur is voor het mandaat van de voorzitter. Berden Marijke is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Overeenkomstig artikel 18 van de reglement
wordt Berden Marijke verkozen verklaard voor een nieuw mandaat als voorzitter tot 30/04/2019.
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AV-1711 151/1248

Allerlei. Volgende vergadering op 20/03/2018.

Aldus gedaan in de algemene vergadering van watering de Herk op 21 november 2017.
Namens de watering de Herk :
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers
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De voorzitter,
get. Marijke Berden.
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GEWONE DIENST
Ontv. 2017
1. Patrimonium
Belasting
Intrest ged. Gelden
Inkomsten verhuring
Kleine verkopen

Ontv. 2018

240.000 €
-€
5.350 €
2.007 €

254.000 €
-€
5.580 €
-€

247.357 €

259.580 €

Uitg. 2017
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
Selectiebureau
4. Gewone onderhoudswerken
Ruiming 2de kat
Ruiming 3de kat
Diversen

5. Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Afname reservefonds
Onvoorziene
6. Verenigingen
7. Schuld
Totaal jaar

-€
-€
-€

-€
-€
-€

-€

-€

650 €
-€
500 €
1.150 €

650 €
-€
500 €
1.150 €

-€
-€

-€
-€

248.507 €

260.730 €

ONTVANGSTEN VORIGE JAREN

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. 2018

5.000 €
1.300 €
150 €
500 €
-€
6.950 €

6.000 €
1.355 €
1.000 €
500 €
-€
8.855 €

31.000 €
3.000 €
17.500 €
1.000 €
6.900 €
59.400 €

31.000 €
3.000 €
17.500 €
1.550 €
8.400 €
61.450 €

70.000 €
29.400 €
-€
99.400 €

72.000 €
30.000 €
5.000 €
107.000 €

-€
-€
10.000 €
70.000 €
80.000 €

-€
-€
10.000 €
70.000 €
80.000 €

18.000 €
500 €
500 €
19.000 €

5.000 €
500 €
500 €
6.000 €

-€
-€

-€
-€

264.750 €

263.305 €

-€
76.745 €
76.745 €

-€
-€
-€

341.495 €
23.127 €

263.305 €
20.552 €

UITGAVEN VORIGE JAREN

Boni
Nog te ontvangen

110.189 €
5.926 €
116.115 €

23.127 €
-€
23.127 €

TOTAAL G.D.

364.622 €

283.857 €

Mali
Nog te betalen

TOTAAL UITGAVEN G.D.
BONI G.D.

BUITENGEWONE DIENST
Ontv. 2016

Ontv. 2017

215 €
-€
-€
-€
18.000 €

1.215 €
-€
186.125 €
-€
5.000 €

18.215 €

192.340 €

G.D. + B.D.
382.837 €

G.D. + B.D.
476.197 €

Uitgaven

358.495 €

455.305 €

Boni

24.342 €

20.892 €

Reservefonds

125.168 €

125.168 €

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

Ontvangsten

VERSLAG AV 21/11/2017

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

Uitg. 2017

11.000 €
6.000 €
-€
-€

-€
192.000 €
-€
-€

17.000 €
1.215 €

192.000 €
340 €
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