Aanwezig :
Mevrouw Berden Marijke, voorzitter, de heer Raymaekers Rene, ondervoorzitter, en Grauls Anne-Marie, Hermans
Joseph, Robijns Lucien, Timmermans François, Vandercappellen Jos, Vangeel Eddy, Voordeckers Andre en Vossius Marc, bestuursleden.
Bielen Henricus (S021), Bresseleers Dirk (S031), Van De Sande Patrick (Clemens & Roos – S049), Fryns Philippe
(S097), Geypens Niele (gemeente Alken – S107), Penders Theo (gemeente Zonhoven – S112), de Villenfagne
Claude (Hamelvijver nv – S135), Jordens Robert (S168), Mouling Gerard (S214), Robben Romain (S247) en Vandereyt Julien (S288), stemgerechtigde leden.
Er zijn volmachten van Geerdens Etienne (S102) aan Vangeel Eddy, Grauls Paul (S128) aan Voordeckers Andre,
Hermans Denis (S141) aan Berden Marijke, Natuurpunt Beheer vzw (S219) aan Robijns Lucien, Rodebrug nv
(S248) aan de Villenfagne Claude en Vossius Frank (S307) aan Vossius Marc.
De heer Beyen Steven voor provincie Limburg – W&D (R05) en Vanvelk Jan, Demerbekkencoördinator) (R12) als
raadgevende leden.
De heer Briers Rudi, ontvanger-griffier.
De kandidaten ontvanger-griffier.
Om 14.05 uur opent voorzitter Marijke Berden de vergadering en laat weten dat de volgende personen of diensten
zich laten excuseren : Departement Landbouw & Visserij, Limburg.net, stad Hasselt, Ramaekers Chris voor de
gemeente Wellen en Werelds Jozef.
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Vervanging ontvanger-griffier.

De voorzitter geeft toelichting bij de gevolgde procedure in de zoektocht naar kandidaten ontvanger-griffier.
De selectieprocedure werd door het bestuur op 26/08/2016 toegewezen aan ASAP. Ingevolge afspraken werd
de oproep voor kandidaten vanaf 11/03/18 geplaatst op Jobat.be en er was een publicatie in het Belang van
Limburg en het Nieuwsblad op 07/04/18. ASAP maakte ook gebruik van haar eigen database, VDAB, LinkedIn en Stepstone om te zoeken naar geschikte kandidaten.
Over het algemeen zijn we van oordeel dat er toch minder kandidaten waren dan verwacht werd. Een aantal
kandidaten voldeden niet aan de gestelde voorwaarden en anderen haakten in de loop van de procedure af.
De keuze van woonplaats (verplicht wonen in een van de gemeenten van het wateringgebied) was voor enkele
kandidaten een brug te ver. Mogelijk moeten we ons beraden om deze verplichting weg te laten uit het reglement van Inwendige Orde.
De kandidaten stelden zich op 28/09/2018 al voor aan het bestuur van de watering waarna beslist werd om
deze kandidaten vandaag voor te stellen aan de algemene vergadering.
De voorzitter vraagt de kandidaten om zichzelf voor te stellen aan de algemene vergadering. De kandidaten
stellen zich voor aan de algemene vergadering en geven daarna nog antwoord op vragen.

VERSLAG AV 20/11/2018

p. 1

AV-1811 153/1260

Verkiezing ontvanger-griffier.

Nadat de kandidaten zich voorstelden worden de stemgerechtigde leden uitgenodigd om te stemmen voor de
nieuwe ontvanger-griffier.
Het kiescollege onder voorzitterschap van Marijke Berden en Steven Beyen en Jan Vanvelk als leden gaat
over tot de telling van de stemmen.
In totaal waren er 27 stembiljetten. Het kiescollege laat de algemene vergadering weten dat er :
Eén blanco stem is
23 stemmen voor kandidaat 1
3 stemmen voor kandidaat 2
De heer Glenn Geerits (°25/08/1991) wordt gekozen als 4de ontvanger-griffier van de Watering de Herk.
Gingen hem voor : Raskin Pascal van september 1933 tot januari 1959, Briers Rene van februari 1959 tot
juni 1976 en Briers Rudi van juli 1976 tot maart 2019.
Na goedkeuring van de verkiezing door de hogere overheid zal Glenn nog ontslag nemen bij zijn huidige
werkgever en zijn opzegperiode doen. Om het niet te moeilijk te maken zal Glenn zodra dit kan starten bij
Watering de Herk. In de aanloopperiode samen met de uittredende ontvanger-griffier en hopelijk vanaf 1
april 2019 op zelfstandige basis met de mogelijkheid op feedback en overleg met de voorganger.
Glenn wordt uitgenodigd om het vervolg van de vergadering bij te wonen.
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Verslag van de 152ste algemene vergadering, 20/03/18. 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). Het verslag van de vorige vergadering
wordt summier overlopen door de voorzitter. Er zijn geen opmerkingen zodat het verslag goedgekeurd wordt.
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Werken 2019 – 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 80.000 euro voor onderhouds- en herstellingswerken. De lijst van de grachten wordt door het bestuur vastgesteld in mei 2019.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Belasting 2019 – Vaststellen van de modaliteiten

Het bestuur stelt voor om de belasting voor 2019 te innen op basis van de volgende modaliteiten :
•
•
•
•
•

Aanslagvoet op basis van indexering komt op 20,58 €/ha
De minimumbelasting blijft behouden op 10,00 €
De termijn voor betaling – 2 maanden
Verwijlintresten worden berekend op basis van de wettelijke intresten
Kosten voor herinneringen :
o 1ste herinnering – 0,00 € kosten + verwijlintresten
o 2de herinnering – 3,00 € kosten + verwijlintresten
o Opdracht deurwaarder – 10,00 € kosten + verwijlintresten

De modaliteiten voor de belasting voor 2019 worden goedgekeurd. Baron de Villenfagne vraagt wel dat men
bij correctie van aanslagen de termijn voor betaling opnieuw instelt op twee maanden.
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Buitengewone werken – Overzicht

1.

Hermeander Golmeerzouwbeek - we wachten op de omgevingsvergunning om over te gaan op tot
de aanbesteding van de werken. Juist vandaag ontvangen we van stad Borgloon de documenten voor
aanplakking van een nieuw openbaar onderzoek in de periode 21/11 tot 21/12/2018.

2.

Hermeandering St. Annabeek – de werken werden al aanbesteed door de VLM. Momenteel is het
wachten op de goedkeuring van het definitieve dossier en toekenning van de vast beloofde betoelaging
(75%) door VMM-OW. Later kan dan ook de provinciale toelage (20%) aangevraagd worden.

3.

Bufferbekken Simsebeek – het dossier stond op de reservelijst van het investeringsprogramma voor
2018 maar werd onlangs toch op de lijst geplaatst. Momenteel werkt de provincie aan de samenstelling
van het definitieve dossier en de innemingsplannen en -raming.
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4.

Reitveldgracht – de opmeting van de gracht werd uitgevoerd en momenteel is de ontwerper gestart
met de opmaak van een voorlopig ontwerp voor de aanvraag van de toelagen in het investeringsprogramma 2020.

5.

Kozengracht – ook hier werd de opmeting al uitgevoerd en werd opdracht gegeven aan de ontwerper
om een voorlopig ontwerp op te maken voor de aanvraag van de toelagen in het IP 2020.

6.

Sifon Herk en profilering grachten – momenteel worden de grachten en sifon opgemeten. Later zal
dan gestart worden met de opmaak van een voorontwerp voor de aanvraag van toelagen.

7.

Melbeekgracht – er werd opdracht gegeven voor de opmeting van de gracht en aangrenzende terreinen met het oog op de opmaak van een voorontwerp.
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Buitengewone werken – Lening

De kosten voor opmeting en ontwerpen van de bovengenoemde dossiers en de betaling ervan zijn buitengewone uitgaven. Normaal moeten buitengewone uitgaven gedekt worden door buitengewone ontvangsten.
Voor de watering is het afsluiten van leningen een mogelijke buitengewone ontvangst.
Gaat de algemene vergadering akkoord dat het bestuur voor de betaling van de uitgaven voor de buitengewone dossiers de noodzakelijke lening of leningen afsluit? De terugbetaling van lening en intresten loopt via
de gewone dienst. Voorstel is te lenen op een termijn van 10 jaar.
De algemene vergadering gaat akkoord om het bestuur te machtigen de noodzakelijke lening(en) af te sluiten
voor de betaling van erelonen en uitvoering van de geplande buitengewone werken.
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Begroting 2019 – Goedkeuring

De samenvatting van de door het bestuur in zitting van 19/10/18 goedgekeurde begroting voor 2019 gaat in
bijlage. Het bestuur vraagt vandaag de goedkeuring van deze begroting voor 2019.
Er zijn geen vragen of opmerking bij de voorgestelde begroting v oor 2019. De begroting wordt goedgekeurd.
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Allerlei – Volgende vergadering wordt voorzien voor dinsdag 26 maart 2019, met de
verkiezing van 11 bestuursleden, voorzitter en ondervoorzitter voor een termijn van
6 jaar.

Aldus gedaan in algemene vergadering van de Watering de Herk in zitting te Hasselt op 20 november 2018.
Namens de algemene vergadering van Watering de Herk :
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers.
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De voorzitter,
get. Marijke Berden.

p. 3

GEWONE DIENST
Ontv. 2018
1. Patrimonium
Belasting
Intrest ged. Gelden
Inkomsten verhuring
Kleine verkopen

Ontv. 2019

254.000 €
-€
5.580 €
-€

260.000 €
-€
5.700 €
5.000 €

259.580 €

270.700 €

Uitg. 2018
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
Diverse
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 €

-€
-€

-€
-€

260.730 €

271.850 €

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. 2019

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

6.000 €
1.355 €
500 €
150 €
400 €
8.405 €

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

31.000 €
3.000 €
17.500 €
1.550 €
13.200 €
66.250 €

72.000 €
30.000 €
5.000 €
107.000 €

60.000 €
22.000 €
15.000 €
97.000 €

-€
-€
10.000 €
70.000 €
80.000 €

-€
-€
-€
80.000 €
80.000 €

5.000 €
500 €
500 €
6.000 €

20.000 €
500 €
500 €
21.000 €

-€
-€

-€
-€

263.305 €

272.655 €

-€
-€
-€

-€
-€
-€

263.305 €
20.552 €

272.655 €
19.747 €

UITGAVEN VORIGE JAREN
23.127 €
-€
23.127 €

20.552 €
-€
20.552 €

283.857 €

292.402 €

Mali
Nog te betalen

TOTAAL UITGAVEN G.D.
BONI G.D.

BUITENGEWONE DIENST
Ontv. 2018

Ontv. 2019

1.215 €
-€
4.125 €
-€
5.000 €

10.340 €
-€
700.000 €
-€
20.000 €

10.340 €

730.340 €

G.D. + B.D.
294.197 €

G.D. + B.D.
1.022.742 €

Uitgaven

263.305 €

1.001.655 €

Boni

30.892 €

21.087 €

Reservefonds

125.168 €

125.168 €

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

Ontvangsten
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Uitg. 2018
Nog te betalen
Patrimonium
Werken
Schuld - Leningen
Overboeking naar GD
TOTAAL B.D.
BONI B.D.

Uitg. 2019

-€
-€
-€
-€

12.500 €
716.500 €
-€
-€

-€
10.340 €

729.000 €
1.340 €
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