
 

 

IGL Raad van Bestuur 17 juni 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 17 juni 2021, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 mei 2021: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 11 mei 2021 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er zijn geen vooraf ingediende vragen. 

 

3. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, consolidatie: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

4. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, toegekend contract: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

5. LIVaanhetwerk, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, investeringen, 

informatieplicht, aankoop laptops: 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. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

8. 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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9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

10. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, 

informatieplicht, brandstof voertuigen: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. werkingskosten 

groter dan 25 000 EUR, excl. btw. 

 

11. Ter Heide, financieel beleid, aankoop van 2 minibussen, gunningswijze en 

lastenkohier: goedkeuring 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Minibussen voor 

het vervoer van personen met een handicap”.  

 

12. Ter Heide, logistiek beleid, campus Henisberg Tongeren, voorstel tot aankoop: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist om de gronden, gelegen Baversstraat 32 te 3700 Tongeren, 

eigendom van OCMW Tongeren en in erfpacht gegeven aan IGL, aan te kopen. 

 

13. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, 2de pensioenpijler, brief RSZ: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de brief d.d. 1 juni 2021 van de RSZ met betrekking tot 

de verhoging van de pensioentoelage voor de 2de pensioenpijler.  

 

14. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, beleidsnota HR, princiepsbeslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur hecht zijn principiële goedkeuring aan de beleidsnota HR. 

 

15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, deelnemer Tongeren, voordracht van 

kandidaat-bestuurder: goedkeuring 

De heer Rony Swerts wordt voorlopig benoemd tot bestuurder in afwachting van de 

definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering tijdens haar vergadering van december 

2021. 

 

 


