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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 28 mei 2020, beknopt verslag 
 

De voorzitter stelt de aanwezigen gerust door aan te geven dat de vergaderzaal volledig werd 

ontsmet en dat er voldoende ruimte voor elkeen is voorzien zodat de vergadering in veilige 

omstandigheden kan plaatsvinden. 

 

Vervolgens vraagt hij aan de heer P. Geypen, algemeen directeur Ter Heide, de gevolgen van 

de COVID-19-pandemie binnen het activiteitencentrum Ter Heide te duiden.  

 

Ook de heer Y. Moriën, directeur LIVaanhetwerk, schets de gevolgen voor zijn 

activiteitencentrum.  

 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 mei 2020: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 14 mei 2020 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Zie supra m.b.t. COVID-19-pandemie. 

 

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging van het 

barema B3 en A3: goedkeuring 

De Raad van Bestuur gaat principieel akkoord met: 

• de afschaffing van de functie begeleidend en verzorgend personeel klasse 3 en het 

bijhorende barema B3 en de omschakeling van de betrokken personeelsleden naar de 

functie begeleidend en verzorgend personeel klasse 2B en het bijhorende barema B2B; 

• de afschaffing van de functie administratief personeel klasse 3 en het bijhorende barema 

A3 en de omschakeling van de betrokken personeelsleden naar de functie administratief 

personeel klasse 2 en het bijhorende barema A2. 

 

Dit voorstel van wijziging van het arbeidsreglement zal voor bespreking binnen HOC-BOC 

Ter Heide worden voorgelegd. 

 

4. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, toegekend contract: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomst. 

 

5. LIVaanhetwerk, arbeidsreglement, elektronische loonbrief: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt principieel goed voor bespreking binnen HOC-BOC 

LIVaanhetwerk het voorstel om ook voor de personeelsleden van LIVaanhetwerk de loonbrief 

elektronisch te versturen en dit op vrijwillige basis vanaf de loonbrief voor de maand juni 2020.  
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6. IGL Secretariaat, financieel beleid, jaarverslag 2019, onderdeel jaarrekening en 

analyse: goedkeuring 

Er wordt meegedeeld dat de commissaris-revisor waarschijnlijk een verslag van niet-bevinding 

zal opstellen omdat de jaarrekening 2019 niet tijdig, zijnde minimaal één maand voor de 

vergadering van de Algemene Vergadering, ter controle werd voorgelegd. Dit verslag zal 

desgevallend ook meegedeeld moeten worden aan de Algemene Vergadering. 

 

De jaarrekening 2019 wordt door de Raad van Bestuur opgesteld en zal ter goedkeuring aan de 

Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

 

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening 2019 ter controle voor aan de revisor. 

 

7. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, jaarverslag 2019, onderdeel 

administratief verslag: goedkeuring 

Het jaarverslag 2019, onderdeel activiteitenverslag, wordt door de Raad van Bestuur opgesteld 

en zal ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

 

8. IGL Secretariaat, financieel beleid, werkingstoelage 2020: goedkeuring  

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om de werkingstoelage van de 

deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2020 vast te stellen op 0,18 EUR per inwoner, 

volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 2020.  

 

 


