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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 januari 2021, beknopt verslag 
 

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

Het verslag van de vergadering d.d. 17 december 2020 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van vooraf ingediende vragen: kennisneming 

Aan de Raad van Bestuur wordt de ontvangst van de brief d.d. 22 december 2020 van de voorzitter 

van de Gemeenteraad van Tongeren meegedeeld.  

 

De heer Paul Geypen, algemeen directeur Ter Heide, geeft een stand van zaken betreffende de 

coronapandemie binnen Ter Heide. 

 

Aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld dat J&N uit Tessenderlo, de aannemer van de 

omgevingswerken op de campus Zonhoven van Ter Heide (fase 1 masterplan), op 7 januari 2021 

failliet werd verklaard.  

 

3. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

  

4. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, ESF-project Outreachende activering: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten in het kader van het ESF-

project 490 Activering en Outreaching II. 

 

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: goedkeuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.  

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen (IGVM), klacht Tine Bastiaens: kennisneming 

Aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld dat naar aanleiding van een selectieprocedure één van de 

kandidaten via het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op 9 december 2020 klacht 

heeft neergelegd. 

 

10. Ter Heide, logistiek beleid, campus Henisberg Tongeren, verlenging van de 

erfpachtovereenkomst: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van nieuwe erfpachtovereenkomst met het OCMW van 

Tongeren goed. 

 

11. Ter Heide, financieel beleid, masterplan fase 2, bouwen van 10 woningen, 

marktconsultatie ter financiering met technisch-financiële projectbegeleiding: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt het voorstel van marktconsultatie ter financiering met technisch-financiële 

projectbegeleiding van het masterplan fase 2, bouwen van 10 woningen goed. 

 

12. IGL secretariaat, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement Ter Heide en 

LIVaanhetwerk, wijzigingen: goedkeuring onder voorbehoud van protocol HOC-BOC 

d.d. 20 januari 2021 

De Raad van Bestuur keurt de wijzigingen aan de arbeidsreglementen goed. 

 

13. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergaderkalender 2021, wijzigingen: goedkeuring 

De Raad van Bestuur past zijn vergaderkalender voor 2021 als volgt aan: 

Donderdag 22 april naar woensdag 21 april 

Donderdag 26 augustus naar donderdag 2 september 

Donderdag 18 november naar donderdag 25 november. 

 

14. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB, financiering vanaf 2022: kennisneming 

In navolging van de formele kennisgeving van VDAB inzake het stopzetten van de huidige 

subsidieregeling en te vervangen door een financiering d.m.v. openbare aanbesteding vond op 18 januari 

2021 een infovergadering plaats.  


