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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 12 maart 2015, verkort verslag 
 

1. Ter Heide, algemeen beleid, masterplan infrastructuur: kennisneming 

Voor de behandeling van dit agendapunt wordt mevrouw Barbara Strauven, directeur 

logistiek Ter Heide, tot de vergadering toegelaten. 

 

Aan de hand van een presentatie geeft zij de stand van zaken met betrekking tot de realisatie 

van het masterplan van Ter Heide en de nieuwbouw van 4 woningen en een dagcentrum op de 

campussen Genk en Zonhoven. 

 

Mevrouw Barbara Strauven verlaat de vergadering. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 4 december 2014: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 4 december 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 december 2014: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 11 december 2014 van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen en goedgekeurd. 

 

4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 december 2014: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 12 december 2014 van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen en goedgekeurd. 

 

5. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 januari 2015: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 7 januari 2015 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

6. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 februari 2015: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 12 februari 2015 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 
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7. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

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

namens Provincie Limburg: goedkeuring  

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder B van mevrouw Veerle 

Schoenmaekers.  

De heer Erwin Wagemans wordt ter vervanging van mevrouw Veerle Schoenmaekers 

voorlopig benoemd tot bestuurder B in afwachting van de definitieve verkiezing door de 

Algemene Vergadering tijdens haar jaarvergadering van 2015. 

 

9. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, verkiezing van een bestuurder A en verkiezing 

van een bestuurder B: goedkeuring  

De Raad van Bestuur van IGL benoemt als lid van het Bestuurscomité: de heer Patrick 

Lismont, bestuurder A, en de heer Erwin Wagemans, bestuurder B. 

 

10. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen op 1 januari 

2015: goedkeuring 

Een aantal personeelsleden worden onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, op 1 januari 2015 vastbenoemd. 

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een 

blijvende invaliditeit, de heer Wim De Bont: goedkeuring  

Ingevolge het arbeidsongeval van 11 december 2012 wordt aan de heer Wim De Bont, een 

blijvende invaliditeit toegekend. 

 

12. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, actualisering van de 

volmachten op de financiële rekeningen: goedkeuring 

De beheersbevoegdheden op de financiële rekeningen van IGL bij Belfius worden gewijzigd. 

Het Organisatie- en beslissingsmodel, bijlage 4: Betalingsbevoegdheden wordt 

overeenkomstig aangepast. 

 

13. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst, stand van zaken: 

kennisneming  

De Voorzitter deelt aan de Raad van Bestuur mee dat er de voorbije periode overleg is geweest 

met de politieke tenoren. Er werd afgesproken dat ten laatste na de paasvakantie de 

gezamenlijke krijtlijnen van de politieke partijen waarbinnen de verzelfstandiging kan gebeuren, 

zullen worden meegedeeld en tijdens een overleg ook worden geduid en besproken. 

 

Er vond ook een overleg plaats met de gedeputeerde betreffende de bestaande kapitaalschuld 

aan de Provincie Limburg.  


