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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 

Raad van Bestuur, vergadering van 14 april 2016, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeentebestuur van Borgloon, aanstelling 

van een bestuurder met raadgevende stem: goedkeuring 

De Voorzitter verwelkomt mevrouw Marie-Berte Leunen als nieuwe bestuurder met 

raadgevende stem voor het gemeentebestuur van Borgloon.  

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 17 februari 2016: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 17 februari 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 10 maart 2016: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 10 maart 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

4. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacante uren: bekrachtiging 

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 23 maart 2016 van het Bestuurscomité 

betreffende de vacantverklaring voor BuSO De Wissel van de betrekkingen voor vaste 

benoeming op 1 juli 2016 of 1 oktober 2016 in overeenstemming met de decretale regels. 

 

6. IGL  Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming 

De Voorzitter deelt mee dat sinds de laatste vergaderingen van de Raad van Bestuur er een 

beperkt aantal dingen in dit dossier zijn gebeurd. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), 

functieprofiel “medisch coördinator” wijziging naar functieprofiel 

“verpleegkundig coördinator”: goedkeuring 

Het functieprofiel van verpleegkundig coördinator voor Ter Heide wordt goedgekeurd. 
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8. Ter Heide, omslag naar de persoonsvolgende financiering: kennisneming  

Er wordt een toelichting over de toekomstige financieringsvorm voor Ter Heide: de 

persoonsvolgende financiering. 

 

9. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van een bestuurder A 

op voordracht van het gemeentebestuur van Gingelom: goedkeuring 

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder A van de heer Patrick Lismont 

ingaande vanaf 15 april 2016 en de heer Gui Abrahams wordt voorlopig benoemd tot 

bestuurder A in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering 

tijdens haar jaarvergadering van 2016. 

 

10. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, verkiezing van een bestuurder A: goedkeuring 

De Raad van Bestuur van IGL benoemt de heer Gui Abrahams als lid van het Bestuurscomité. 

 


