Aanwezig:
Mevrouw Berden Marijke, voorzitter, Hermans Joseph, Penders Theo (gemeente Zonhoven - S97), Vangeel Eddy,
Voordeckers André en Vossius Marc bestuursleden.
Vandormael Cindy (gemeente Alken – S094), Robben Romain (S233), Smeets Eric (S253), De Villenfagne De
Vogelsanck François (S234 & S305), Bresseleers Dirk (S26), Jordens Robert (S147), en Crahay Thierry (S48) als
stemgerechtigde leden.
De heer Prikken Ward (provincie Limburg – W&D R05) en Lenaerts Pierre (gemeente Diepenbeek- R06) als raadgevend leden.
Verontschuldigd: Vandercappellen Jos (ondervoorzitter), Robijns Lucien (Bestuurslid), Evens Eric (bestuurslid),
Vandebroeck Davy (Bestuurslid) en Geerits Glenn (ontvanger-griffier).
Om 14.05 uur opent voorzitter Marijke Berden de vergadering.

AV-2203 158/1311

Verslag van de 157ste algemene vergadering, 26/10/21. Het verslag zal voorgelezen worden
tijdens de AV maar kan ook teruggevonden worden op de website van de watering (https://www.wateringdeherk.be/sites/default/files/AV-20211026%20%281%29.pdf#overlay-context=node/7)
Het verslag van de 157ste algemene vergadering werd goedgekeurd.

AV-2203 158/1312

Werken – Afrekening 2021 en planning 2022

Voor de uitvoering van de ruiming 2021/2022 werden 22.310 meter grachten geruimd in de maanden oktober, november, december en januari voor een totaalbedrag van €36.496,63. De nieuwe aannemer heeft een achterstand opgelopen met de ruimingswerken omdat de levering van enkele benodigde materialen vertraging hadden opgelopen bij de leverancier (o.w.v. lange leveringstijden door Covid-19). Het bestuur zal bekijken of de opdracht zal worden verlengd voor de ruiming 2022/2023 zodat de
inhaalruiming van 2021/2022 en de ruiming 2022/2023 kan starten vanaf augustus. In de tussenperiode zullen er enkele herstellingswerken worden uitgevoerd aan de wateringsgrachten.
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.
De lijst van de grachten om te ruimen in de periode 2022/2023 zal vastgesteld worden door het bestuur in mei 2022.
Een stemgerechtigde vraagt of hij de lijst van grachten van de ruiming 2022/2023 kan overgemaakt worden na de bestuursvergadering van mei 2022? De planning van de ruimingswerken is terug te vinden op de website bij “Werken” => “Planning” of via
volgende link: http://www.wateringdeherk.be/node/16 De nieuwe lijst betreffende de ruiming 2022/2023 zal zodra het bestuur
deze heeft vastgesteld worden opgeladen op de website.

AV-2203 158/1313

Belasting 2022 – Vaststellen van de rol

De belastingrol 2022 zal op basis van de kadastrale gegevens van 01/01/2022 opgemaakt worden met gebruik van de modaliteiten zoals deze werden vastgesteld in vergadering van 26/10/2021.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De algemene vergadering gaat akkoord om de belastingrol 2022, opgesteld op basis van de
kadastergegevens 01/01/2021, vast te stellen.

AV-2203 158/1314

Rekening 2021– Goedkeuring en kwijting ontvanger-griffier

De samenvatting van de rekening 2021 gaat in bijlage.

Op 31/12/2021 is er een overschot van 343.974,57 € (187.754,82 € in gewone dienst, 114.546,37 € in buitengewone dienst en
41.673,38 € in de rekeningen voor orde). Rekening houdende met de nog te realiseren ontvangsten (168.098,88 €) en uitgaven
(164.305,84 €) is er reëel overschot van 347.767,61 €. De watering bouwde een reserve op om bij de lopende buitengewone
projecten een verlaagd risico te lopen op mogelijke financiële problemen.
Er is ook nog het gewone reservefonds met een bedrag van 175.168,05 € 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 1.391.732,14 €.
Een stemgerechtigde vraagt waarom watering de Herk een reserve aan financiële middelen heeft opgebouwd? De watering de
Herk heeft een financiële reserve opgebouwd voor de uitvoering van de lopende buitengewone werken aangezien sommige van
deze werken van zeer grote omvang zijn en andere zijn zonder enige vorm van subsidie. Om deze werken te kunnen uitvoeren
en hierdoor geen financiële krater te veroorzaken was het belangrijk dat de watering de afgelopen jaren zeer spaarzaam diende
om te gaan met haar financiële middelen.
Dezelfde stemgerechtigde heeft een algemene vraag of de algemene vergadering wel wettelijk aan het vergaderen is, normaal bij
een algemene vergadering kun je officieel vergaderen als de helft +1 van de stemgerechtigden aanwezig zijn? Conform de wet
betreffende de wateringen van 5 juli 1956 art. 12 t.e.m. art 28 dient de Algemene Vergadering (A.V.) geen minimumaantal
aanwezigen te voorzien. Elke stemgerechtigde en raadgevend lid werd voor deze A.V. uitgenodigd om te beraadslagen over de
agendapunten. De besluiten van de A.V. worden conform art. 24 genomen zoals voorzien in de wet betreffende de wateringen
van 5 juli 1956. Bijgevolg is de A.V. wettelijk aan het vergaderen.
De algemene vergadering keurt de rekening 2021 goed en geeft kwijting aan de ontvanger-griffier.

AV-2203 158/1315

Buitengewone werken – Overzicht

Project bufferbekken Simsebeek:
Momenteel is de dienst vastgoedtransacties bezig met het verlenen van alle aktes waar er akkoorden werden gesloten.
Nadat alle aktes zijn verleend, zal er een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden alsook zal er een informatievergadering plaatsvinden voor de naburige bewoners en geïnteresseerden.
Projecten grachten watering de Herk:
Voor het project Kozengracht werd een omgevingsvergunning bekomen. Watering de Herk zal dit jaar een bestek uitschrijven voor de uitvoering van dit project.
De algemene vergadering neemt kennis over de lopende buitengewone werken.

AV-2203 158/1316

Klacht tegen 56 polders en wateringen

De gouverneur van Limburg liet in zijn schrijven d.d. 13/12/2021 weten een beslissing te hebben genomen aangaande de klacht
van Dryade vzw.
De gouverneur oordeelt dat hij geen bestuurlijke maatregelen moet nemen tegen de wateringen in zijn provincie aangezien de
vergunningverlenende overheid en de toenmalige minister Joke Schauvliege het standpunt innamen dat onze activiteiten niet
vergunningsplichtig waren onder rubriek 53.10.
De algemene vergadering neemt kennis over de beslissing van de gouverneur inzake de klacht tegen 56 polders en wateringen.

AV-2203 158/1317

Stand van zaken ‘Oostdemerwatering’

In de laatste interviews (eind januari 2022) met minister Demir is te lezen dat deze een einde wil aan de versnippering van het
beheer van de onbevaarbare waterlopen. In het interview is ze duidelijk: “Ik ontving ook een aantal voorstellen tot fusies, maar
die werden niet voorzien binnen hydrografisch logische gehelen. Ik heb dan ook beslist om deze fusieoperaties niet op te starten.”
Momenteel worden geen enkele fusies van de wateringen toegestaan, ondanks het feit dat de fusie van watering de Herk met
watering Het Schulensbroek binnen een hydrografisch logisch geheel is voorzien. Alle fusies van wateringen dienen dus af te
wachten tot de minister een voorstel met visie heeft uitgewerkt voor het toekomstig waterbeheer.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Allerlei – Volgende vergadering wordt voorzien op dinsdag 29 november 2022.
Twee stemgerechtigden hadden opmerkingen i.v.m. de ruiming en de werking van de watering en Agentschap Natuur en Bos.
Deze wensen een overleg te plannen met alle betrokken partijen (hunzelf, het bestuur van de watering en het Agentschap Natuur
en bos). De voorzitter zal deze vraag op een volgende bestuursvergadering behandelen. De stemgerechtigde zou een schriftelijke
overeenkomst betreffende afspraken met ANB en de watering de Herk overmaken aan het bestuur van watering de Herk.
Indien er een overleg zou plaatsvinden, wil een andere stemgerechtigde een kopie van het verslag.

Aldus gedaan in algemene vergadering van de watering de Herk in zitting te Hasselt op 29 maart 2022.

Namens de algemene vergadering van watering de Herk:

De ontvanger-griffier,

De voorzitter,

get. Glenn Geerits.

get. Marijke Berden.

REKENING 2021 - Samenvatting

REKENING 2021
Ontvangen

GEWONE DIENST - Dienstjaar 2021
Ontvangen
31/12/21
Patrimonium
Belasting 2021
Intrest & Verhuring
Kleine verkopen
Verzekering

Ontvangen
31/12/21

Nog te
Ontvangen

Betaald
31/12/21

118.895,73 €
109.901,12 €
8.994,61 €
- €
- €

Terugbetalingen
Sloten
Andere ontvangsten
Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Onvoorziene
Afname reservefonds

168.098,88 €
- €
- €
- €

-

€

€
€

-

€
€

-

€
€
€

31.352,90 €
- €
31.352,90 €
- €

669,69 €
658,89 €
- €
1.945,35 €
400,00 €

Bestuurskosten
Bureelkosten
Automatisering
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Bankkosten
Andere

23.917,61 €
3.749,18 €
1.192,93 €
14.913,06 €
470,86 €
3.749,96 €

Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ
Begeleiding

54.267,20 €
23.693,82 €
1.780,64 €

Ruimingswerken
Sloten
Divers
Diverse Uitg.
Terugbetaling belasting
Onvoorziene
Reservefonds
Overboeking nr BD

150.248,63 €
106.320,05 €

168.098,88 €

Totaal Gewone Dienst

€
€
€
€
€

47.993,60 €

Buitengewone Dienst

165.000,00 €

50.453,63 €

114.546,37 €

Totaal 'REKENING 2021'

674.707,24 €

372.406,05 €

302.301,19 €

2021
Vorige
Boni 2020
Totaal GD

93,92 €
185,86 €
- €
- €
63,89 €
993,79 €
79.941,66 €
- €
250,00 €

-

256.568,68 €
65.383,74 €
- €
321.952,42 €

Gewone Dienst
-

€

€
€

80.000,00 €
- €

Saldo

150.248,63 €
201.359,85 €
158.098,76 €
509.707,24 €

Nog te
Betalen

3.673,93 €

Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Roerende Voorheffing
Voertuigen
Kleine aankopen

Schuld
Totaal Gewone Dienst
MALI GD - Eigen dienstjaar

Betaald
31/12/21

Betaald
-

106.320,05 €
135.976,11 €
158.098,76 €
187.754,82 €

VOOR ORDE
Ontvangen

Betaald

Saldo

81.789,05 €
34.306,47 €
6.219,46 €
8.165,79 €
876,45 €
16.832,02 €
29.980,00 €

80.855,43 €
- €
3.164,14 €
7.256,97 €
833,51 €
14.405,81 €
29.980,00 €

933,62 €
34.306,47 €
3.055,32 €
908,82 €
42,94 €
2.426,21 €
- €

TOTAAL 'VOOR ORDE'

178.169,24 €

136.495,86 €

41.673,38 €

TOTAAL 'Rekening + Voor orde'

852.876,48 €

508.901,91 €

343.974,57 €

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

121.213,89 €
6.213,89 €
- €
50.000,00 €
65.000,00 €
192,50 €
256.568,68 €

-

€
€
€

-

€

81.587,46 €

NOG TE ONTVANGEN / NOG TE BETALEN
Te ontvangen

Te betalen

Saldo

GEWONE DIENST - Voorgaande dienstjaren
158.098,76 €
201.203,69 €
- €
156,16 €
- €

-

€
€
€
€

Totaal G.D. - Vorige jaren

359.458,61 €

-

€

TOTAAL ONTVANGSTEN G.D.

509.707,24 €

Boni 2020
Belastingen
Intrest
Ruiming
Onverwachte Ontv.

168.098,88 €

Mali 2020
Patrimonium
Bestuurskosten
Personeel
Ruiming
Diverse uitgaven
Schuld
Totaal G.D. - Vorige jaren

TOTAAL UITGAVEN G.D.

BONI G.D. 2021

- €
- €
13.132,36 €
621,24 €
51.630,14 €
- €
- €

-

€
€
€
€
€
€

65.383,74 €

-

€

321.952,42 €

81.587,46 €

TOTAAL 'VOOR ORDE'

187.754,82 €

BUITENGEWONE DIENST - Dienstjaar 2021
Boni 2020

-

€

Patrimonium

-

€

-

€

Patrimonium

100.000,00 €

-

€

Werken

65.000,00 €

-

€

€

-

€

165.000,00 €

-

€

Leningen
Overboeking uit GD
Toelagen
Totaal Buitengew. Dienst
MALI B.D. 2021

-

Mali 2020

Totaal Buitengew. Dienst

BONI B.D. 2021

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

168.098,88 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

81.587,46 €
41.045,00 €
933,62 €
34.306,47 €
3.055,32 €
908,82 €
42,94 €
2.426,21 €
- €

168.098,88 €

164.305,84 €

-

86.511,42 €
41.045,00 €
933,62 €
34.306,47 €
3.055,32 €
908,82 €
42,94 €
2.426,21 €
- €
3.793,04 €

WAARDERING WATERING DE HERK
43.149,13 €
-

€

Ontvangen
-

7.304,50 €

41.045,00 €

50.453,63 €

41.045,00 €

114.546,37 €

Betaald

Saldo

€

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

852.876,48 €
168.098,88 €

508.901,91 €
164.305,84 €

343.974,57 €
3.793,04 €
868.796,48 €
175.168,05 €

1.020.975,36 €

673.207,75 €

1.391.732,14 €

