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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 21 november 2019, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 16 oktober 2019: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 16 oktober 2019 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 24 oktober 2019: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 24 oktober 2019 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

4. Ter Heide, algemeen beleid, gemeenschapswerk: goedkeuring 

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan het project Gemeenschapswerk in Ter Heide. 

 

12. LIVaanhetwerk, algemeen beleid, samenwerking met externe partners: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur geeft mandaat om een schriftelijke overeenkomst betreffende een 

samenwerking tussen diverse partners te onderhandelen en te finaliseren. 

 

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

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, HOC-BOC en CPBW, voorzitterschap: 

goedkeuring 

Het voorzitterschap van de overlegorganen met de representatieve vakorganisatie van het 

personeel van Ter Heide, HOC-BOC en CPBW, wordt gedelegeerd naar de heer Henri 

Vandermeulen, secretaris. 

 

10. 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. 

 

11. Ter Heide, logistiek beleid, campus Brikhof, bouwwerken Brik 2 – Brik 3, openbare 

aanbesteding, voorstel van gunning: goedkeuring  

De opdracht “verbouwing van Brik 2 en Brik 3”, openbare procedure, wordt toegewezen aan de 

firma Constreno BVBA uit Tongeren. 

 

13. IGL Secretariaat, financieel beleid, volmachten op financiële rekeningen: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist om aan de heer Henri Vandermeulen, secretaris, volmacht te geven 

op alle financiële rekeningen waarop hij vandaag nog geen volmacht heeft. 

 

14. LIVaanhetwerk, enkele mededelingen: kennisneming 

Het jaar 2020 zal het laatste jaar zijn waarvoor de huidige financieringsregeling van VDAB van 

toepassing zal zijn.  

 

 


