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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 2 september 2021, beknopt verslag 
 

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

Het verslag van de vergadering d.d. 1 juli 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. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goed-

keuring 

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

arbeidsongeval beslist. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.  

 

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

en mannen (IGVM), klacht: kennisneming 

De procedure die werd gestart door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

(IGVM) werd zonder verder gevolg geklasseerd. 
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9. Ter Heide, financieel beleid, aankoop van 2 minibussen, voorstel van gunning: 

goedkeuring 

De opdracht “Levering van twee minibussen voor het vervoer van personen met een 

handicap, inclusief ombouw en belettering en de overnamen van twee buitendienst te stellen 

minibussen wordt toegewezen aan Fordstore Morren te Sint-Truiden. 

 

10. Ter Heide, logistiek beleid, landinrichtingsplan openruimtegebied Kiewit-

Zonhoven, stand van zaken: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de instemming van de directie van IGL – Ter Heide met 

de uitvoering van de inrichtingswerken met het oog op de realisatie van het landinrichtings-

plan Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven. 

 

11. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB financiering 2de semester 2021, stand 

van zaken: kennisneming 

12. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB tender 2021 GLOW, stand van zaken: 

kennisneming  

De Raad van Bestuur beslist als volgt: 

1. Wat betreft de tender GLOW - Besteknr. 2021_50134 Groeien en Leren Op de Werkvloer 

(VDAB financiering vanaf 2023 wordt mandaat gegeven aan de heren M. Harraq, 

voorzitter, en Y. Moriën, directeur LIVaanhetwerk, om het dossier verder af te handelen.  

2. Wat betreft de VDAB-financiering vanaf 2de semester 2021 en 2022 bekrachtigt de Raad 

van Bestuur de beslissing van de voorzitter en de directeur. 

 

3. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 2, bouwen van 10 

woningen, definitief ontwerp + raming + aanbestedingsprocedure: goedkeuring 

Het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor masterplan Ter Heide Genk- Zonhoven, 

fase 2, bouwen van 3 MID-woningen (30 bewoners), 3 MED-woningen (30 bewoners) en 4 

GES-woningen (36 bewoners) met inbegrepen de infrastructuurwerken en buitenaanleg, 

middels een openbare procedure, worden goedgekeurd. 

 

Aan de administratie wordt opdracht gegeven om de aanbestedingsprocedure ten gepaste tijde 

te lanceren. 

 

Aansluitend wordt een eerste inzicht van de impact van de geactualiseerde raming van fase 2 

op de financiering van het project gegeven en wat de impact van een aanbesteding +15% zou 

kunnen betekenen. 

 

13. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, VIA6-akkoord, stand van zaken: 

kennisneming 

Op 3 september 2021 is er een overleg met VVSG gepland. 
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14. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, operationele beleidsnota HR: goedkeuring 

De concrete doelstellingen voor het tweede semester van 2021 worden toegelicht, evenals een 

stand van zaken m.b.t. de realisatie ervan, waarna de Raad van Bestuur goedkeuring geeft aan 

de uitvoering en akte neemt van de stand van zaken en in het bijzonder van de lopende 

aanwervingen. 

 

15. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, stand van zaken aanwerving jurist en directeur 

organisatie: kennisneming 

Zie agendapunt 14. 

  

16. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, voorzet van toekomstige naamgevingen: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur onderschrijft de uitgangspunten, geeft aan dat het pad verder mag worden 

bewandeld, maar toch met aandacht voor eventueel een betekenis voor de afkorting IGL. 

 


