
 

 

 

IGL Raad van Bestuur 21 april 2021 - 1 – 

 

 

 

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 april 2021, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 18 maart 2021: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 18 maart 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 de stand van zaken met betrekking tot corona wordt 

gegeven. 

 

3. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

4. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

5. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB, financiering vanaf 2022, stand van zaken: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur geeft mandaat aan de heren Mustafa Harraq, voorzitter, en Yves Moriën, 

directeur LIVaanhetwerk, om het dossier verder af te handelen met terugkoppeling tijdens de 

vergadering van 11 mei 2021. 

 

6. LIVaanhetwerk, algemeen beleid, opstart gespecialiseerd interim-bureau: goedkeuring 

Wordt uitgesteld. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 
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9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

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

beslist. 

 

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, definitieve beslissing: goedkeuring 

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

beroepsziekte. 

 

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

erfpachtovereenkomst: goedkeuring 

Het besluit d.d. 21 januari 2021 van de Raad van Bestuur betreffende het voorstel van nieuwe 

erfpachtovereenkomst wordt ingetrokken en de Raad van Bestuur keurt goed het voorstel van verlenging 

van de erfpachtovereenkomst d.d. 22 september 1992 met aanpassing d.d. 24 januari 1996 en d.d. 2 juli 

1999 met het OCMW van Tongeren voor de gronden en de gebouwen gelegen te 3700 Tongeren, 

Baversstraat 32, waarop de campus Henisberg van Ter Heide zich bevindt, voor een nieuwe termijn van 

27 jaar. 

 

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het lichten van de aankoopoptie. 

 

13. IGL Secretariaat, ICT beleid, aankoop van ICT infrastructuur, Cipal dv als 

aankoopcentrale: goedkeuring 

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring om beroep te doen op de opdrachtencentrale van Cipal dv 

voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT 

Infrastructuur”. 

 

14. IGL Secretariaat, logistiek beleid, aankoop van energie (aardgas en elektriciteit), Vlaams 

Energiebedrijf als aankoopcentrale: goedkeuring 

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring om voor de aankoop van energie (aardgas en elektriciteit) 

toe te treden tot de aankoopcentrale van het VEB en mandateert de voorzitter en/of de secretaris om de 

samenwerking met het VEB te operationaliseren. 

 

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

Een korte stand van zaken wordt gegeven. 

 

16. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtsbeëindiging van een bestuurder: goedkeuring 

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder van mevrouw Jeannine Vanvinckenroye vanaf 

26 april 2021. 

 


