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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 16 oktober 2019, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 19 september 2019: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 19 september 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. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het 

eerste semester 2019, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2019: goedkeuring 

Het financiële verslag per 30 juni 2019, dat afsluit met een winst van 1 313 117,43 EUR, wordt 

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

begroting 2020 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering. 

 

4. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2020: 

goedkeuring 

De ontwerpbegroting 2020 wordt goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de 

Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

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

arbeidsongeval beslist. 

 

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

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 
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9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, functieprofiel diëtist(e), 

aanpassing barema: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt de aanpassing van het barema voor de functie diëtist(e) naar barema 

20 goed. 

 

10. Ter Heide, financieel beleid, levering van geneesmiddelen en parafarmaceutische 

producten, gunningsvoorstel: goedkeuring  

De opdracht “levering van geneesmiddelen en parafarmaceutische producten”, 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt gegund aan Apotheek 

Martens BVBA uit Hoepertingen-Borgloon. 

 

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

bouwwerken 4 woningen en 1 dagcentrum, stand van zaken uitvoering: 

kennisgeving  

Kennisgeving van de dading met de firma Houben NV m.b.t. de meer- en minwerken voor 

masterplan Genk-Zonhoven, fase 1, perceel 1 bouwwerken 4 woningen en 1 dagcentrum.   

 

12. Ter Heide, algemeen beleid, samenwerking tussen Ter Heide en Intesa, stand van 

zaken/communicatie: goedkeuring  

De Raad van Bestuur keurt het persbericht goed. 

 

13. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, beëindigd contract: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van een beëindigde arbeidsovereenkomst. 

 

14. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, feestdagen, 

vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting: goedkeuring 

De vervangende feestdagen en de dagen collectieve sluiting voor 2020 worden vastgelegd. 

 

15. LIVaanhetwerk, algemeen beleid, beleidsnota 2020: goedkeuring  

Zie agendapunt 4. 

 

16. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB-inspectie, verslag: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief d.d. 8 oktober 2019 van VDAB m.b.t. het 

verslag over de financiële controle. 
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17. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, buitengewone vergadering d.d. 25 

september 2019, opvolging: kennisneming 

De gemeente Lommel heeft tijdens de gemeenteraad d.d. 24 september 2019 expliciet voor 

IGL en de verlenging van IGL gekozen. 

 

18. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 11 december 

2019, agenda: goedkeuring 

De Raad van Bestuur stelt de agenda voor de gewone vergadering van de Algemene 

Vergadering d.d. 11 december 2019 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, 

als volgt op: 

1. Financieel rapport over het eerste semester 2019, balans, resultaat en saldo per 30 juni 

2019: kennisneming 

2. Begroting 2020: goedkeuring 

3. De definitieve verkiezing van twee bestuurders  

4. Toetreding tot CIPAL DV: goedkeuring. 

 

19. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergaderkalender 2020: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt de vergaderkalender 2020 goed. 

 

 


