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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 19 maart 2020 
(schriftelijke elektronische procedure) 

 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 20 februari 2020: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 20 februari 2020 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

2. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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

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

arbeidsongeval beslist. 

 

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

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.  

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, functieprofiel 

projectmedewerker mobiele en ambulante begeleiding en functieprofiel 

verantwoordelijke vorming: goedkeuring  

De Raad van Bestuur keurt goed de volgende functieprofielen: projectmedewerker mobiele en 

ambulante begeleiding en functieprofiel verantwoordelijke vorming. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur verklaart de aanvraag ontvankelijk, maar niet gegrond. 
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8. 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. 

 

9. Ter Heide, financieel beleid, aanvaarding van een schenking: goedkeuring  

De schenking van plafondliftsysteem HM2800 met een aankoopwaarde van 9 514,77 EUR, 

incl. btw, en met een resterende afschrijvingstermijn van 2 jaar vanaf 2020 wordt aanvaard en 

in de boekhouding, onderdeel AC Ter Heide, opgenomen. 

 

10. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobcoach, resultaat 

toetsingscommissie: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het 

aanleggen van een werfreserve jobcoach. 

 

11. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, re-integratiebeleid, overzicht 

medewerkers met een aangepast functieprofiel om medische redenen: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het overzicht van de medewerkers met een aangepast 

functieprofiel om medische redenen (re-integratiebeleid). 

 

12. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, structureel 

thuiswerk, tijdelijke aanpassing: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt goed de tijdelijke aanpassing van het arbeidsreglement zodat ook voor 

jobcoaches het structureel thuiswerken van toepassing is en dit voor de duur van de maatregelen 

genomen door de bevoegde overheden inzake de bestrijding van COVID-19. 

 


