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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 januari 2020, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 december 2019: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 11 december 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: goedkeuring 

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, 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. 

 

8. Ter Heide, financieel beleid, Zorginspectie, auditverslag d.d. 3 december 2019: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het auditverslag van de Zorginspectie m.b.t. de 

financiële gezondheid en de aanwending van de subsidies. 
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9. Ter Heide, inhoudelijk beleid, werving en selectie van een revalidatiearts: 

goedkeuring  

De Raad van Bestuur geeft zijn principiële goedkeuring voor de aanwerving van een (kinder-) 

revalidatiearts zodat dit besproken kan worden in HOC-BOC Ter Heide. 

 

10. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, opdrachthouderschappen, 

verlenging: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt goed de verlenging van de opdrachthouderschappen tot en met 30 juni 

2020. 

 

11. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, evaluatie personeelsbeleid (glijtijden, 

thuiswerk en profiel jobcoach): goedkeuring 

De wijzigingen aan het arbeidsreglement worden door de Raad van Bestuur principieel 

goedgekeurd, maar de definitieve goedkeuring zal geagendeerd worden voor de vergadering van 

februari. De ingangsdatum zal dan bepaald worden op 1 maart 2020. 

 

12. LIVaanhetwerk, inhoudelijk beleid, intentieverklaring tot samenwerking: 

kennisgeving 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de afgesloten intentieverklaring tot samenwerking. 

 

13. IGL Secretariaat, financieel beleid, verlenging van de erkenning voor fiscale giften: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de erkenning van IGL voor de belastingvermindering voor 

giften in geld voor de jaren 2019 t.e.m. 2022. 

 

14. IGL Secretariaat, statutenwijziging d.d. 25 september 2019, definitieve 

goedkeuring: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van het ministerieel besluit d.d. 18 december 2019 houdende de 

goedkeuring van de statutenwijzigingen d.d. 25 september 2019. 

 

15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergaderkalender 2020: kennisneming 

De Raad van Bestuur beslist om het beginuur van de vergaderingen van de Raad van Bestuur 

te verlaten naar 19.00 uur. 

 

 


