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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

Het Bestuurscomité, vergadering van 31 augustus 2016, verkort verslag  
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 15 juni 2016: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 15 juni 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 22 juni 2016: goedkeuring  

Het verslag van de vergadering d.d. 22 juni 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

3. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 29 juni 2016: goedkeuring  

Het verslag van de vergadering d.d. 29 juni 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

4. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 4 juli 2016: goedkeuring  

Het verslag van de vergadering d.d. 4 juli 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

5. IGL Secretariaat, HOC-BOC IGL, ontwerpverslag d.d. 7 juli 2016: goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 7 juli 2016 van HOC-BOC IGL wordt gelezen en 

zal voor definitieve goedkeuring aan HOC-BOC IGL worden voorgelegd. 

 

6. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 7 juli 2016: goedkeuring  

Het verslag van de vergadering d.d. 7 juli 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

7. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 juli 2016: goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 7 juli 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. 
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8. Ter Heide, logistiek beleid, infrastructuur Genk-Zonhoven, fase 1, bijgestuurde 

raming: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt de nota d.d. 24 augustus 2016 betreffende een uitbreiding van de 

eerste fase in de realisatie van het masterplan Genk-Zonhoven en zal deze uitbreiding voor 

goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorleggen. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring  

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota d.d. 22 augustus 2016 betreffende de toegekende 

arbeidsovereenkomsten. 

 

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

Niet behandeld (administratieve vergissing). 

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: 

goedkeuring 

Niet behandeld (administratieve vergissing). 

 

12. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 8 september 2016, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 8 september 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité 

de agenda als volgt op: 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 juli 2016: goedkeuring 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

3. Ter Heide, logistiek beleid, infrastructuur Genk-Zonhoven, fase 1, bijgestuurde raming: 

goedkeuring 

4. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken en reflecties na kennisneming rapport 

pré-implementatiefase.  

 

 

 


