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Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg  

opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 

Vergadering van de Raad van Bestuur van 4 juli 2019 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 20 juni 2019: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 20 juni 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. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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, arbeidsongevallen, consolidatie: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, functieprofiel 

maatschappelijk werker, wijziging: goedkeuring 

Het gewijzigde functieprofiel van maatschappelijk werker wordt goedgekeurd. 
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8. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Vlaamse Zorginspectie, auditverslag d.d. 7 juni 

2019: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het verslag d.d. 7 juni 2019 van de Zorginspectie 

betreffende campus Brikhof, Hof 1, vrijheidsbeperkende maatregelen. 

 

9. Ter Heide, financieel beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 1, VIPA-subsidie, 

goedkeuring infrastructuurforfait: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de goedkeuring van het infrastructuurforfait voor de 

nieuwbouw te Zonhoven. 

 

10. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten,  

informatieplicht: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de gegunde overheidsopdracht m.b.t. werkingskosten 

groter dan 25 000 EUR, excl. btw. 

 

11. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, investeringen,  

informatieplicht: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. investeringen 

met een te betalen bedrag tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw. 

 

12. Ter Heide, financieel beleid, levering en plaatsing van 3 vaatwasmachines in de 

grootkeukens, lastenvoorwaarden en gunningswijze: goedkeuring  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Levering en 

plaatsing van 3 vaatwasmachines in de grootkeukens”. 

 

13. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 26 juni 2019, 

evaluatie: kennisneming 

De leden van de Raad van Bestuur, die aanwezig waren tijdens de vergadering d.d. 26 juni 

2019 evalueren de vergadering als positief en verrijkend. 

 

14. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, buitengewone vergadering d.d. 25 

september 2019, stand van zaken: kennisneming 

Alle besturen zullen voor de vergadering hebben beraadslaagd. 

 

16. IGL Secretariaat, CIPAL DV, voorstel tot toetreding: goedkeuring 

De Raad van Bestuur besluit om aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met 

artikel 420 DLB de toetreding tot CIPAL DV met een aangepaste kapitaalsinbreng voor te 

stellen. 

 



 

 

IGL Raad van Bestuur 4 juli 2019 - 3 – 
 

 

17. IGL secretariaat, Raad van Bestuur, benoeming van een bestuurder: goedkeuring 

Mevrouw Annick Princen uit Gingelom wordt voorlopig benoemd tot bestuurder in afwachting 

van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering tijdens haar vergadering van 

december 2019. 

 

18. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergaderkalender, wijziging: goedkeuring 

De Raad van Bestuur verplaatst de vergadering d.d. donderdag 17 oktober 2019 naar 

woensdag 16 oktober 2019. 

 

19. LIV aan het werk, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, consolidatie: goed-

keuring 

Het arbeidsongeval wordt in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

20. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, aankoop van gronden 

voor gemeenschapsvoorzieningen: goedkeuring 

De Raad van Bestuur is akkoord om een bod uit te brengen tot aankoop van gronden, 

eigendom van de gemeente Zonhoven en gelegen in een gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen. 

 

15. LIVaanhetwerk, toelichting van de werking 

Tijdens een geleid bezoek aan het gebouw wordt toelichting gegeven bij de werking van 

LIVaanhetwerk. 

 

 


