Aanwezig:
Mevrouw Berden Marijke, voorzitter, de heer Vandercappellen Jos ondervoorzitter, Grauls Anne-Marie (S113),
Penders Theo (gemeente Zonhoven - S099), Robijns Lucien, Vandebroeck Davy (stad Hasselt – S247), Vangeel
Eddy en Vossius Marc bestuursleden.
Vandormael Cindy (gemeente Alken – S094), Knuts Luc (gemeente Wellen – S098 en O.C.M.W. Wellen – S207),
Motmans Leon (S188), Vanholst Alida (Natuurpunt Beheer vzw S194), Robben Romain (S225) en Santermans
Ghislaine (S288) als stemgerechtigde leden.
De heer Prikken Ward voor provincie Limburg – W&D (R05) als raadgevend lid.
De heer Geerits Glenn, ontvanger-griffier.
Verontschuldigd: Evens Erik (Bestuurslid), Voordeckers André (bestuurslid), Stippelmans Bert (stad Sint-Truiden
– S248) en Wouters Luc (gemeente Lummen – R09).
Om 14.05 uur opent voorzitter Marijke Berden de vergadering.

AV-2110 157/1291

Verslag van de 156ste algemene vergadering, 27/10/20. Het verslag zal voorgelezen worden
tijdens de AV maar kan ook teruggevonden worden op de website van de watering (https://wateringdeherk.be/sites/default/files/AV-20201027.pdf#overlay-context=node/7)
Het verslag van de 156ste algemene vergadering werd goedgekeurd.

AV-2110 157/1292

Werken – planning 2021

Zoals de voorbije jaren zullen de ingeschreven waterlopen onderhouden worden door de provincie (2de categorie). Voor de niet
ingeschreven waterlopen en grachten voorziet de watering een bedrag van 80.000 euro voor onderhouds- en herstellingswerken.
In totaal werden er 42.564 meter geruimd (ruiming 2020) en werd een bedrag van €51.630,74 in dienstjaar 2021 betaald. De lijst
van de te ruimen grachten 2021 werd door het bestuur vastgesteld in augustus 2021, er worden 41.719 meter grachten voorzien
om te ruimen. Ingelanden kunnen altijd navraag doen wanneer een bepaalde gracht geruimd zal worden. De ruiming voor 2021
werd toegewezen aan Agrolim BVBA uit Zonhoven.
Er waren geen vragen of opmerkingen betreffende de werken – planning 2021.

AV-2110 157/1293

Belasting 2021 – Vaststellen van de rol

De belastingrol 2021 zal op basis van de kadastrale gegevens van 01/01/2021 opgemaakt worden met gebruik van de modaliteiten zoals deze werden vastgesteld in vergadering van 27/10/2020.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De algemene vergadering gaat akkoord om de belastingrol 2021, opgesteld op basis van de
kadastergegevens 01/01/2021, vast te stellen.

AV-2110 157/1294

Belasting 2022 – Vaststellen van de modaliteiten

Het bestuur stelt voor om de belasting voor 2022 te innen op basis van de volgende modaliteiten:

•
•
•
•
•

Aanslagvoet op basis van indexering komt op 21,33 €/ha
De minimumbelasting blijft 10,00 €
De termijn voor betaling – 2 maanden
Verwijlintresten worden berekend op basis van de wettelijke intresten
Kosten voor herinneringen:

o
o
o

1ste herinnering – 0,00 € kosten + verwijlintresten
2de herinnering – 3,00 € kosten + verwijlintresten
Opdracht deurwaarder – 10,00 € kosten + verwijlintresten

Er zijn geen vragen of opmerkingen zodat de modaliteiten voor de belasting 2022 goedgekeurd zijn.

AV-2110 157/1295

Begroting 2022

De samenvatting van de door het bestuur in zitting van 24/09/2021 goedgekeurde begroting voor 2022 gaat in bijlage. Het bestuur
vraagt de goedkeuring van deze begroting voor 2022. De gedetailleerde begroting kan U altijd opvragen bij de ontvanger-griffier.
Er zijn geen vragen of opmerkingen zodat de begroting voor 2022 goedgekeurd is.

AV-2110 157/1296

Rekening 2020– Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier

De samenvatting van de rekening 2020 gaat in bijlage.
Op 31/12/2020 is er een overschot van 231.961,42 € (158.098,76 € in gewone dienst, -43.149,13 € in buitengewone dienst en
117.011,79 € in de rekeningen voor orde). Rekening houdende met de nog te realiseren ontvangsten (164.101,20 €) en uitgaven
(196.141,57 €) is er reëel overschot van 84.971,42 €. Het saldo van de buitengewone dienst is negatief omdat er geen subsidies
werden toegekend aan de vier lopende dossiers en de opmetingen en ontwerpen reeds werden betaald. Zoals in de vorige A.V.
besproken werd er een lening aangegaan om het negatief saldo van de buitengewone dienst bij te werken.
Er is ook nog het gewone reservefonds met een bedrag van 125.168,05 € en de waarde van onroerende en roerende goederen
wordt geraamd op 868.796,48 €.
Alles samen geeft dit een waardering van Watering de Herk van 1.193.855,58 €.
De algemene vergadering keurt de rekening 2020 goed en geeft kwijting aan de ontvanger-griffier.

AV-2110 157/1297

Atlas watering de Herk

Om de wateringgrachten op te nemen in de digitale atlas en er een statuut ‘publieke gracht’ aan toe te kennen is er een lijst nodig
met welke wateringgrachten geklasseerd dienen te worden.
Deze lijst kan men terugvinden op de website onder het thema werken – waterlopen. Het bestuur vraagt de goedkeuring van deze
lijst.
De algemene vergadering keurt de lijst grachten uit het grachtenboek van watering de Herk die mogen worden ingeschreven als
publieke gracht goed.

AV-2110 157/1298

Buitengewone werken – Overzicht

Project bufferbekken Simsebeek:
Er werden akkoorden gesloten voor de aankoop van 16 percelen voor de aanleg van een overstromingszone aan de Simsebeek. Er rest enkel nog de aankoop van vier percelen die in het bezit zijn van één consortium. De onderhandelaar doet
nog een laatste poging om voor deze percelen een overeenkomst te bekomen. Met de ernstige wateroverlast van deze
zomer vers in het geheugen werd nogmaals duidelijk hoe groot de noodzaak is voor deze overstromingszone in Alken.
Indien er geen overeenkomst kan gesloten worden met het consortium zal de procedure van onteigening worden gestart.
Projecten grachten watering de Herk:
Voor het project Kozengracht is momenteel een omgevingsvergunningaanvraag lopende. In 2022 zal er gekeken worden
om deze werken, na het bekomen van de nodige vergunning, uit te voeren. De vergunning werd inmiddels verleend.
De algemene vergadering neemt kennis over de lopende buitengewone werken.

AV-2110 157/1299

Klacht tegen 56 polders en wateringen

De VZW Dryade diende een klacht in tegen 56 polders en wateringen. Concreet gaat het om 3 klachten en 2 verzoeken, in elke
Vlaamse provincie één. In West-, Oost-Vlaanderen en Antwerpen gaat het om een klacht bij de Omgevingsinspectie. In VlaamsBrabant en Limburg werd een verzoek tot oplegging van bestuurlijke maatregelen neergelegd bij de provinciegouverneur. De
klacht is niet alleen tegen de polders en wateringen gericht, maar eveneens tegen de VMM, de provincies en de Vlaamse Waterweg. De VZW Dryade is van mening dat de waterloopbeheerders met hun waterlopen aan grootschalige droogleggingen doen
waardoor deze een milieueffectenrapportage dienen uit te voeren en hiervoor de nodige omgevingsvergunning voor art 53.10 van
VLAREM II dienen te bekomen.
Op 11/08/2021 werden de Limburgse wateringen aangeschreven door de gouverneur dat de klacht van Dryade vzw ontvankelijk
werd bevonden. Alle Limburgse wateringen hebben hun standpunt voor 30 september 2021 overgemaakt aan de gouverneur. Het
is afwachten op de uitspraak van de gouverneur.
De ingelanden maken zich zorgen dat als de watering haar werk niet kan vervullen, moest de klacht als gegrond worden geacht,
er heel veel waterproblemen zullen ontstaan. De algemene vergadering neemt kennis over de klacht en wacht de uitspraak af van
de gouverneur.

AV-2110 157/1300

Stand van zaken ‘Oostdemerwatering’

De watering Het Schulensbroek voorziet eind 2022 volledig te zijn bijgewerkt met haar belastingen alsook met haar ruimingen.
Administratief is de watering ook weer volledig in orde. Aangezien momenteel alles volgens planning verloopt voorzien we eind
2022 volledig rond te zijn met de aanvraag tot fusie en de oprichting van de nieuwe Oostdemerwatering.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Allerlei – Volgende vergadering wordt voorzien op dinsdag 29 maart 2022.

Aldus gedaan in algemene vergadering van de watering de Herk in zitting te Hasselt op 26 oktober 2021.
Namens de algemene vergadering van watering de Herk:

De ontvanger-griffier,

De voorzitter,

get. Glenn Geerits.

get. Marijke Berden.

GEWONE DIENST
Ontv. 2021
1. Patrimonium
Belasting
Intrest ged. Gelden
Inkomsten verhuring
Kleine verkopen

Ontv. 2022

278.000 €
-€
5.700 €
-€

278.000 €
-€
7.500 €
-€

283.700 €

285.500 €

Uitg. 2021
1. Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Onderhoud voertuigen
Brandstof voertuigen
Kleine aankopen

6.000 €
1.350 €
1.500 €
600 €
400 €
9.850 €

6.000 €
1.550 €
1.500 €
800 €
400 €
10.250 €

35.000 €
3.000 €
17.500 €
1.550 €
11.250 €
68.300 €

28.500 €
3.500 €
17.500 €
1.550 €
11.300 €
62.350 €

62.000 €
23.500 €
3.500 €
89.000 €

62.000 €
23.500 €
3.500 €
89.000 €

-€
-€
-€
80.000 €
80.000 €

-€
-€
-€
80.000 €
80.000 €

-€
500 €
500 €
1.000 €

29.000 €
500 €
500 €
30.000 €

4.000 €
21.000 €

4.000 €
21.000 €

273.150 €

296.600 €

-€
-€
-€

-€
-€
-€

273.150 €
31.797 €

296.600 €
10.050 €

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 €

-€
-€

-€
-€

284.850 €

286.650 €

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. en reservefonds
Toevallige uitgaven
Terugbetaling belasting
6. Verenigingen
7. Schuld
Totaal jaar

Uitg. 2022

UITGAVEN VORIGE JAREN
20.097 €
-€
20.097 €

20.000 €
-€
20.000 €

304.947 €

306.650 €

Mali
Nog te betalen

TOTAAL UITGAVEN G.D.
BONI G.D.

BUITENGEWONE DIENST
Ontv. 2021
Boni
Patrimonium
Toelagen
Schuld - Leningen
Overboeking uit G.D.
TOTAAL B.D.

Ontvangsten
Uitgaven
Boni
Reservefonds

Ontv. 2022

6.090 €
-€
855.250 €
100.000 €
-€

61.840 €
-€
605.000 €
-€
29.000 €

961.340 €

695.840 €

G.D. + B.D.
1.266.287 €

G.D. + B.D.
1.002.490 €

1.122.650 €

1.039.100 €

143.637 € 125.168 €

36.610 €
125.168 €

Uitg. 2021
Nog te betalen
Patrimonium
Werken
Schuld - Leningen
Overboeking naar GD
TOTAAL B.D.
BONI B.D.

9.000 €
840.500 €
-€
-€
849.500 €
111.840 € -

Uitg. 2022

29.000 €
663.500 €
-€
50.000 €
742.500 €
46.660 €

REKENING 2020 - Samenvatting

REKENING 2020
Ontvangen

GEWONE DIENST - Dienstjaar 2020
Ontvangen
31/12/20
Patrimonium
Belasting 2020
Intrest & Verhuring
Kleine verkopen
Verzekering

Ontvangen
31/12/20

Nog te
Ontvangen

Betaald
31/12/20

101.665,58 €
95.898,80 €
5.766,78 €
- €
- €

164.101,20 €
- €
- €
- €

410,19 €

Terugbetalingen
Sloten
Andere ontvangsten

- €
410,19 €

Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Onvoorziene
Afname reservefonds

- €
1.226,83 €
- €

489,40 €
1.390,12 €
- €
1.630,04 €
377,21 €

Bestuurskosten
Bureelkosten
Automatisering
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Bankkosten
Andere

11.184,40 €
3.858,18 €
2.808,60 €
11.882,70 €
285,66 €
1.908,09 €

Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ
Begeleiding

56.123,55 €
13.209,06 €
10.881,58 €
65.264,92 €
- €

€
€

Ruimingswerken
Sloten
Divers

-

€
€
€

Diverse Uitg.
Terugbetaling belasting
Onvoorziene
Reservefonds

1.226,83 €

Schuld
Totaal Gewone Dienst
MALI GD - Eigen dienstjaar

103.302,60 €
83.147,60 €

164.101,20 €

Totaal Gewone Dienst

Nog te
Betalen

Gewone Dienst

3.886,77 €

Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Roerende Voorheffing
Voertuigen
Kleine aankopen

-

Betaald
31/12/20

-

€
€
€
€
€

2020
Vorige
Boni 2019
Totaal GD

Buitengewone Dienst
Totaal 'REKENING 2020'

31.927,63 €
12.776,81 €
- €
- €
- €
- €
195,83 €
80.214,19 €
- €
1.422,06 €
65.264,92 €
34.735,08 €
- €
- €
- €
30.000,00 €
-

€

186.450,20 €

-

Saldo

103.302,60 €
26.403,66 €
215.709,06 €
345.415,32 €

186.450,20 €
866,36 €
- €
187.316,56 €

-

83.147,60 €
25.537,30 €
215.709,06 €
158.098,76 €

3.741,68 €

46.890,81 €

-

43.149,13 €

349.157,00 €

234.207,37 €

114.949,63 €

VOOR ORDE
Ontvangen

Betaald

Saldo

53.327,19 €
31.527,80 €
5.690,49 €
8.628,77 €
849,03 €
16.353,65 €
29.980,00 €

10,00 €
- €
5.041,04 €
8.080,46 €
479,31 €
15.734,33 €
- €

53.317,19 €
31.527,80 €
649,45 €
548,31 €
369,72 €
619,32 €
29.980,00 €

TOTAAL 'VOOR ORDE'

146.356,93 €

29.345,14 €

117.011,79 €

TOTAAL 'Rekening + Voor orde'

495.513,93 €

263.552,51 €

231.961,42 €

Voor orde
R.V. First
B.V. Vergoedingen Bestuur
Pers. Bijdrage RSZ
Bijz. bijdrage RSZ
Afhouding B.V.
Provisie terugbetaling belastingen

1.603,59 €
1.603,59 €
- €
- €

Betaald

€

79.129,78 €

NOG TE ONTVANGEN / NOG TE BETALEN
Ontvangen

Betaald

Saldo

GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren
215.709,06 €
23.303,67 €
3.099,99 €
- €
- €

-

€
€
€
€

Totaal G.D. - Vorige jaren

242.112,72 €

-

€

TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.

345.415,32 €

Boni 2019
Belastingen
Intrest
Ruiming
Onverwachte Ontv.

164.101,20 €

Mali 2019
Patrimonium
Bestuurskosten
Personeel
Ruiming
Diverse uitgaven
Schuld
Totaal G.D. - Vorige jaren

TOTAAL UITGAVEN G.D.

BONI G.D. 2020

- €
- €
866,36 €
- €
- €
- €
- €

- €
- €
- €
16.912,97 €
- €
- €

866,36 €

16.912,97 €

187.316,56 €

96.042,75 €

158.098,76 €

TOTAAL 'VOOR ORDE'

BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2020
-

€

Patrimonium

-

€

-

€

Patrimonium

-

€

-

€

Leningen

-

€

-

€

Werken

-

€

-

€

Overboeking uit GD

-

€

-

€

3.741,68 €

-

€

3.741,68 €

-

€

Toelagen
Totaal Buitengew. Dienst
MALI B.D. 2020

43.149,13 €

Totaal Buitengew. Dienst

164.101,20 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

79.129,78 €
- €
53.317,19 €
31.527,80 €
649,45 €
548,31 €
369,72 €
619,32 €
29.980,00 €

-

84.971,42 €
- €
53.317,19 €
31.527,80 €
649,45 €
548,31 €
369,72 €
619,32 €
29.980,00 €

164.101,20 €

196.141,57 €

-

32.040,37 €

WAARDERING WATERING DE HERK

Boni 2019

Mali 2019

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

46.890,81 €

46.890,81 €

Ontvangen

-

€

Totaal 'Rekening + voor orde'
Nog te ontvangen / te betalen
Waarde van de inventaris
Waarde reservefonds
TOTAALWAARDE watering de Herk

Betaald

495.513,93 €
164.101,20 €

263.552,51 €
196.141,57 €

659.615,13 €

459.694,08 €

Saldo

-

231.961,42 €
32.040,37 €
868.796,48 €
125.168,05 €
1.193.885,58 €

