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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 15 oktober 2020 (digitaal),  

beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 17 september 2020: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 17 september 2020 van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Per e-mail d.d. 12 oktober 2020 vraagt een bestuurder met raadgevende stem om de 

vergaderingen tijdens de coronapandemie online te organiseren. 

 

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: goed-

keuring 

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, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, Annemie Gielkens, 

definitieve beslissing: goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om 

schadeloosstelling wegens beroepsziekte. 
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8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, C. V., ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen + 

feestdagen 2021 + occasioneel thuiswerk: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt de wijzigingen aan het arbeidsreglement van Ter Heide goed en 

bepaalt de ingangsdatum op 1 november 2020. 

 

10. Ter Heide, financieel beleid, woon-en leefkosten vanaf 1 januari 2021: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur bespreekt de nota betreffende de status van het “samenwerkingstraject” 

ouders, broers en zussen en Ter Heide: woon – en leefkosten.  

 

De voorzitter verleent het woord aan de covoorzitter van de Gebruikersraad Ter Heide en 

waarnemer in de Raad van Bestuur, om de kant van de gebruikers te duiden.  

 

De Raad van Bestuur keurt de tarieven voor de woon- en leefkosten, alsook de 

vervoerstarieven vanaf 1 januari 2021 goed. 

 

Deze tarieven zullen ter kennis worden gebracht van de Algemene Vergadering. 

 

11. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, feestdagen, 

vervangende feestdagen en dagen collectieve sluiting 2021: goedkeuring  

De Raad van Bestuur beslist over de feestdagen, vervangende feestdagen en dagen 

collectieve sluiting 2021 voor LIVaanhetwerk. 

 

12. IGL Gemeenschappelijke diensten, ICT-beleid, levering digitale multifunctionele 

copiers en printers, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt goed het bestek en de raming voor de opdracht “Digitale 

multifunctionele copiers en printers en afwerkingseenheid met inbegrip van een all-in 

onderhoudscontract”, de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

13. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het 

eerste semester 2019, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2020: goedkeuring 

Het financiële verslag per 30 juni 2020, dat afsluit met een winst van 1 306 507,19 EUR, 

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

van de begroting 2021 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering. 
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14. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2021: 

goedkeuring 

De ontwerpbegroting 2021 wordt goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de 

Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

 

15. IGL Secretariaat, algemeen beleid, IGL 2.0, stand van zaken: kennisneming 

De stand van zaken wordt toegelicht.  

 

16. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling statutairen, 

afwezigheden wegens ziekte, opvolging door Medex: bekrachtiging 

De Raad van Bestuur neemt kennis van en bekrachtigt de beslissing d.d. 7 oktober 2020 van 

de administratie om met ingang van 1 oktober 2020 bij ziekte van een statutair ambtenaar de 

afwezigheden en de controles toe te vertrouwen aan Medex.  

 

17. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 10 december 

2020, agenda: goedkeuring 

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

Vergadering d.d. 10 december 2020 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, 

als volgt op: 

1. Financieel rapport over het eerste semester 2020, balans, resultaat en saldo per 30 

juni 2020: kennisneming 

2. Begroting 2021: goedkeuring 

3. Woon-en leefkosten in Ter Heide vanaf 2021: kennisneming 

4. IGL na de verlenging wordt IGL 2.0 (werknaam): kennisneming. 

 

Omwille van de maatregelen ter bestrijding van de covid-19-pandemie kan deze vergadering 

digitaal worden georganiseerd. De Raad van Bestuur zal tijdens zijn vergadering van 19 

november 2020 hierover definitief besluiten. 

 

18. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

 


