Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging
Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Vergadering van de Raad van Bestuur van 1 juli 2021
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, installatie van een nieuwe bestuurder, Rony
Swerts: goedkeuring

De heer Rony Swerts wordt als bestuurder geïnstalleerd.
2.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 17 juni 2021:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 17 juni 2021 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en
goedgekeurd.
3.

IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er zijn geen vooraf ingediende vragen.
4.

LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB tender 2021, stand van zaken:
kennisneming

De voorpublicatie van de tender is gebeurd.
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.
8.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.
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9.

Ter Heide, inhoudelijk beleid, verbreding van de doelgroep en mobiele en
ambulante begeleiding: kennisneming

De verbreding van de doelgroep van Ter Heide in het bijzonder naar kwetsbare jongeren in
complexe situatie en de aanvraag in dit kader van een omzetting van een deel van de erkenning
MFC naar RTH (71 punten) voor mobiele en ambulante dienstverlening (MAB) worden
toegelicht.
10.

Ter Heide, financieel beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 2, VIPAsubsidiering, informele brief aan minister Beke: kennisneming

De eerder informele brief naar minister W. Beke houdende de subsidiëring van fase 2 van het
masterplan van Ter Heide wordt toegelicht.
11.

IGL Secretariaat, Remuneratiecomité, verslag van de laatste vergadering:
kennisneming

De heer M. Harraq, voorzitter Remuneratiecomité, brengt verslag uit van de vergadering d.d.
1 juli 2021 van het Remuneratiecomité.
12.

IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, uitbouw HR Team en werving divisiedirecteur
organisatie: goedkeuring

De Raad van Bestuur beslist om de verloning van sommige leden van het HR Team van IGL 2.0
aan te passen.
De Raad van Bestuur beslist om aan de functie divisiedirecteur organisatie en bedrijfsvoering
het bestaande directiebarema A5a-A5b toe te kennen.
13.

IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, Henri Vandermeulen, definitieve
ambtsbeëindiging: goedkeuring

De Raad van Bestuur beslist om de heer Henri Vandermeulen, secretaris, op 1 mei 2022 met
pensioen te stellen.
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