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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 11 september 2014, verkort verslag  
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 mei 2014: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 8 mei 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, vaststelling van blijvende 

invaliditeit: bekrachtiging 

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit d.d. 26 juni 2014 van het Bestuurscomité bij 

hoogdringendheid tot toekenning van een blijvende invaliditeit voor de gevolgen van een 

arbeidsongeval d.d. 19 mei 2011. 

 

3. Ter Heide, logistiek beleid, levering van een voedingsmanagementsysteem, 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring  

De overheidsopdracht voor Ter Heide, levering van een voedingsmanagementsysteem, 

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, zoals voorzien in het 

bijzonder bestek opgesteld door de Aankoopdienst Ter Heide, met een initiële contractduur 

van 48 maanden die maximaal 4-maal met 12 maanden kan worden verlengd en een totale 

kostprijsraming van 140 000 EUR, excl. BTW, wordt goedgekeurd. 

 

4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van bestuurder 

namens Stad Lommel: goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag als bestuurder A van mevrouw Anick 

Berghmans en benoemt mevrouw Elly Vanbrabant, wonende te 3920 Lommel, Oude 

Diestersebaan 10, voorlopig tot bestuurder A in afwachting van de definitieve verkiezing door 

de Algemene Vergadering tijdens de vergadering van 12 december 2014. 

 

5. IGL Secretariaat, commissaris-revisor, wijziging van vaste vertegenwoordiger: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt akte van de vervanging van de heer Frank Embrechts als vaste 

vertegenwoordiger van CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren door de heer Tom Quittelier 

vanaf 22 juni 2014. Dit mandaat eindigt met de vergadering van de Algemene Vergadering 

van 2016 over het boekjaar 2015. 
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6. IGL Secretariaat, diversen 

a. De voorzitter stelt vast dat er vooraf geen vragen door de bestuurders werden ingediend. 

Hij geeft aan dat bestuurders voor elke vergadering van de Raad van Bestuur hun vragen 

vooraf kunnen indienen bij de secretaris zodat het antwoord kan worden voorbereid. 

 

b. Met advies van het Bestuurscomité stelt hij aan de Raad van Bestuur voor om de 

vergadering d.d. 11 december 2014 te verplaatsen naar vrijdag 12 december 2014 om 

17.30 uur. Aansluitend vindt om 18.00 uur dan de bijzondere vergadering van de 

Algemene Vergadering plaats. De Raad van Bestuur keurt deze wijziging goed. 

 

c. De voorzitter deelt aan de Raad van Bestuur mee dat een leerkracht van BuSO De Wissel 

(met preventieve schorsing), vandaag verschenen is achter gesloten deuren voor de 

Correctionele Rechtbank te Tongeren en dat de Procureur des Konings onder andere de 

ontzetting uit de burgerrechten en een beroepsverbod gevorderd heeft. 

Indien de Rechtbank in haar vonnis, waarvan de uitspraak voorzien is op 9 oktober 2014, 

deze straf uitspreekt, dan verliest de betrokkene onmiddellijk zijn ambt binnen de school 

op basis van het artikel 60, 1°, b van het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de 

rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 

gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.  

De Raad van Bestuur geeft een mandaat aan de administratie om in voorkomend geval de 

definitieve ambtsbeëindiging door ontslag zonder opzegging te betekenen. 

 

7. Ter Heide, campus Brikhof - Hoepertingen, bezoek aan infrastructuur + 

toelichting opnamebeleid 

Middels een presentatie geeft mevrouw Isabelle Saint-Georges, maatschappelijk coördinator Ter 

Heide, een toelichting over de uitdagingen die op Ter Heide afkomen en de vertaalslag ervan 

naar de organisatie (opnamebeleid).  

Zij brengt samen met de heer Byloos, vader van een bewoner van Meers 3, ook het verhaal van 

het ontstaan van Meers 3, een leefgroep voor kinderen en jongeren met autisme.  

Daarna volgt een bezoek aan deze leefgroep. 

 


