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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 maart 2019, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 februari 2019: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 14 februari 2019 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. LIV aan het werk (AZERTiE), personeelsaangelegenheden, personeelsbeleid 2019: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur geeft zijn principiële goedkeuring om volgende aanpassingen aan het 

arbeidsreglement te bespreken in HOC-BOC LIV aan het werk: 

1. Het invoeren van thuiswerk 

2. Het invoeren van glijdende werkuren 

3. Het nieuwe functieprofiel jobcoach met aangepaste (representatie-)vergoeding 

4. De continuering van het re-integratiebeleid. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goed-

keuring 

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de erkenning als arbeidsongeval 

beslist. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 
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8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging van 

functieprofiel coördinator voeding: goedkeuring  

De Raad van Bestuur geeft zijn principiële goedkeuring om de aanpassingen aan het 

arbeidsreglement en meer bepaald het functieprofiel “coördinator voeding” te bespreken in 

HOC-BOC Ter Heide op 18 maart 2019. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging van 

functieprofielen hoofd grootkeuken en coördinator grootkeuken: goedkeuring  

De Raad van Bestuur geeft zijn principiële goedkeuring om de aanpassingen aan het 

arbeidsreglement en meer bepaald de functieprofielen “coördinator grootkeuken” en “hoofd 

grootkeuken” te bespreken in HOC-BOC Ter Heide op 18 maart 2019. 

 

10. Ter Heide, financieel beleid, levering van 8 tilliften, vaststelling van de 

gunningswijze en de lastvoorwaarden: goedkeuring 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/004 en de raming voor de opdracht 

“Levering van 8 tilliften”, opgesteld door de Aankoopdienst. 

 

11. Ter Heide, financieel beleid, levering van 2 aangepaste minibussen, vaststelling 

van de gunningswijze en de lastvoorwaarden: goedkeuring  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/004 en de raming voor de opdracht 

“Levering van 2 minibussen voor het vervoer van personen met een handicap”, opgesteld 

door de Aankoopdienst. 

 

12. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 1, update van het 

budget: kennisneming 

De Raad van Bestuur luistert naar de toelichting betreffende de evoluties in het budget van 

het masterplan, 1
ste

 fase, loten 1 t.e.m. 3 en neemt akte van deze budgetwijzigingen. 

 

13. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 1, perceel 3, 

omgevingswerken, vaststelling van de gunningswijze en de lastvoorwaarden: 

goedkeuring 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. ARA 245/201 en de raming voor de 

opdracht “masterplan, fase 1, lot 3 omgevingswerken”, opgesteld door Dierendonckblancke 

architecten i.s.m. Atelier Ruimtelijk Advies bvba.  

 

14. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Zorginspectie, verslag d.d. 18 februari 2019, 

campus Zonhoven, Eik 3: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag d.d. 18 februari 2019 van de Zorginspectie 

betreffende campus Zonhoven, Eik 3. 
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15. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Zorginspectie, verslag d.d. 18 februari 2019, 

campus Zonhoven, woonerf woning 41: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag d.d. 18 februari 2019 van de Zorginspectie 

betreffende campus Zonhoven, woonerf woning 41. 

 

16. Ter Heide, algemeen beleid, samenwerking met Intesa, geactualiseerd tijdspad: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur luistert naar de toelichting betreffende het aangepaste tijdspad voor het 

samenwerkingstraject tussen Ter Heide en Intesa en keurt na beraadslaging het aangepaste 

tijdspad goed. 

 

17. Ter Heide, algemeen beleid, samenwerking met Intesa, samenstelling 

managementteam: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de informatieve nota d.d. 4 maart 2019 waarin het 

uitgestippelde traject en het plan van aanpak betreffende de samenstelling van het 

toekomstige directie- of managementteam voor de samenwerking Ter Heide – Intesa wordt 

geduid. 

 

 

18. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, Rekenhof, mandatenlijst en 

vermogensaangiften: mededeling  

De bestuurders worden geïnformeerd over hun jaarlijkse verplichtingen betreffende het tijdig 

neerleggen van hun mandatenlijst. 

 

19. IGL Secretariaat, algemeen beleid, statutenwijziging 7 december 2018, 

ministerieel goedkeuringsbesluit: kennisneming 

Aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld dat mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister 

van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, op 8 

maart 2019 de wijzigingen aan de statuten van IGL, aangebracht tijdens de buitengewone 

vergadering van 7 december 2018 van de Algemene Vergadering, integraal heeft 

goedgekeurd. 

 

 


