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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 18 maart 2021, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 25 februari 2021: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 25 februari 2021 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

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

Er zijn geen vooraf ingediende vragen, maar naar aanleiding van de vijftigste (50) verjaardag 

van Ter Heide wordt verwezen naar enkele artikelen in de media. 

 

Ook de stand van zaken met betrekking tot corona wordt gegeven. 

 

3. LIVaanhetwerk, 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. 

 

4. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB, financiering vanaf 2022, stand van 

zaken: kennisneming  

Aan de Raad van Bestuur wordt de stand van zaken meegedeeld. 

  

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: goed-

keuring 

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: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

9. 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. 

 

10. Ter Heide, financieel beleid, levering en plaatsing van airco’s, gunningswijze en 

lastenkohier: kennisneming  

Het klimaatbeheersingsplan van Ter Heide wordt toegelicht en vervolgens keurt de Raad van 

Bestuur goed de opdracht “Levering en plaatsing van airco's”.  

 

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

erfpachtovereenkomst, stand van zaken: kennisneming 

Aan de Raad van Bestuur wordt de stand van zaken m.b.t. de verlenging van de 

erfpachtovereenkomst toegelicht. 

 

12. IGL Secretariaat, toekomstdossier IGL 2.0, stand van zaken: kennisneming  

Aan de Raad van Bestuur wordt de stand van zaken m.b.t. het toekomstdossier IGL 2.0 

toegelicht 

 

13. Ter Heide, financieel beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 2, marktconsultatie 

financiering met technisch-financiële projectbegeleiding, voorstel van gunning 

De Raad van Bestuur beslist om de financiering met technisch-financiële projectbegeleiding 

voor fase 2 van het masterplan Ter Heide toe te wijzen aan Belfius Bank.  

 

14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 

en mannen (IGVM), klacht Tine Bastiaens: kennisneming 

Aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld dat op 16 maart 2021 de reactie van het Instituut 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) werd ontvangen op ons wederwoord d.d. 

13 januari 2021. 

 


