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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 

De Raad van Bestuur, vergadering van 13 oktober 2016, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 september 2016: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 8 september 2016 van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

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

blijvende invaliditeit: goedkeuring 

Ingevolge een arbeidsongeval wordt een blijvende invaliditeit toegekend. 

 

4. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het 

eerste semester 2016, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2016: goedkeuring 

Het financiële verslag per 30 juni 2016, dat afsluit met een winst van 703 541,68 EUR, wordt 

goedgekeurd, zal worden overgemaakt aan de commissaris-revisor en als onderdeel van de 

begroting 2017 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering. 

 

5. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2017: 

goedkeuring 

De ontwerpbegroting 2017 wordt goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de 

Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

 

6. IGL Secretariaat, algemeen beleid, vergaderkalender 2017: goedkeuring 

De Raad van Bestuur bepaalt de vergaderdata voor 2017. 

 

7. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 9 december 

2016, agenda: goedkeuring 

Voor de gewone vergadering d.d. 9 december 2016 van de Algemene Vergadering stelt de 

Raad van Bestuur de agenda op. 
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8. IGL Secretariaat, dossier toekomst  

8.1. Stand van zaken na politiek overleg d.d. 5 oktober 2016: kennisneming 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bespreking. 

 

8.2. Pensioenen van de statutaire personeelsleden in beeld gebracht 

 

De Raad van Bestuur neemt akte van de situatie. 

 

8.3. Toekomstvisie De Wissel: kennisneming 

 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toekomstvisie voor BuSO De Wissel. 

 

8.4. Toekomstvisie AZERTiE: kennisneming 

 

De Raad van Bestuur neemt akte van de aangepaste juridische structuur voor AZERTiE. 

 

8.5. Toekomstvisie Ter Heide: kennisneming  

 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toekomstvisie voor Ter Heide. 

 

8.6. Advies Gebruikersraad Ter Heide: kennisneming 

 

De Raad van Bestuur neemt akte van de brief van de Gebruikersraad Ter Heide. 

 

 


