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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 21 oktober 2021, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 16 september 2021: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 16 september 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. IGL Secretariaat, financieel beleid, ontwerpbegroting 2022: goedkeuring 

De ontwerpbegroting 2022 wordt goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de 

Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

 

4. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

5. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, aspirant-adjunct-directeurs, 

verlenging mandaat: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt goed de terugtreding van mevrouw Inge Robben als aspirant-

adjunct-directeur werk naar haar vroegere functie van casemanager ingaande van 1 november 

2021. 

 

De Raad van Bestuur verlengt de aspirantperiode van mevrouw Kathleen Mertens als adjunct-

directeur werk voor zowel de interne als de externe processen tot 30 juni 2022. 

 

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

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de VDAB-tender 2021 

GLOW en de subsidieovereenkomst voor 2022. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 
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8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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: goed-

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.  

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, S. Z., ontwerpbeslissing: 

goedkeuring  

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, A. H., ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, sluitingsdagen en 

vervangende feestdagen 2022: goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist over de vervangende feestdagen voor de wettelijke feestdagen die 

in 2022 vallen op een zondag of een gewone inactiviteitsdag en de collectieve sluitingsdagen 

binnen de dagopvang.  

 

14. Ter Heide, financieel beleid, nalatenschap wijlen de heer Schraepen Josephus, 

aanvaarding: goedkeuring 

Het legaat van de heer Josephus Schraepen wordt zonder voorrecht van boedelbeschrijving 

aanvaard. 

 

15. Ter Heide, financieel beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 2, VIPA-

subsidieringen: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toekenning van VIPA-subsidies voor de tweede fase 

van het masterplan Genk-Zonhoven. 
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16. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, personeelsbeleid, divisiedirecteur zorg, vaste 

benoeming: goedkeuring 

De heer Frank Smits wordt vanaf 1 november 2021 vastbenoemd in statutair dienstverband als 

directeur divisie zorg. 

 

17. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, personeelsbeleid, divisiedirecteur 

bedrijfsvoering (ondersteunende diensten), aanstelling tot stagiair: goedkeuring  

Mevrouw Nadine Dethier wordt vanaf 1 januari 2022 aangesteld in statutair dienstverband met 

een stage van één jaar, verlengbaar met max. 1 jaar, als directeur divisie bedrijfsvoering. 

 

18. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, merkidentiteit, stand van zaken: 

kennisneming/goedkeuring 

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring aan de merkidentiteit zodat ook de verdere 

uitwerking kan gebeuren. 

  

19. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, 2de pensioenpijler contractuelen, 

groepsverzekering Belfius Insurance-Ethias, beëindiging: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindiging van de groepsverzekering 2de 

pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van IGL door het consortium Belfius 

Insurance-Ethias vanaf 1 januari 2022. 

 

20. IGL Secretariaat, Remuneratiecomité, verslaggeving vergadering d.d. 21 oktober 

2021: kennisneming 

Op vraag van de voorzitter geeft de secretaris toelichting bij de agenda van de vergadering d.d. 

21 oktober 2021 van het Remuneratiecomité. 

  

21. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, presentiegeld, wijziging vanaf januari 2022: 

goedkeuring  

22. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, voorzitter, toekenning van een dubbel 

presentiegeld vanaf januari 2022: goedkeuring 

De Raad van Bestuur bespreekt en beraadslaagt over het advies d.d. 21 oktober 2021 van het 

Remuneratiecomité m.b.t. de agendapunten 21 en 22, die dan ook samen worden behandeld en 

besluit om niets te wijzigen. 

 

23. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 16 december 

2021, agenda: goedkeuring 

De Raad van Bestuur stelt de agenda voor de gewone vergadering van de Algemene 

Vergadering d.d. 16 december 2021 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, 

als volgt op: 

1. Financieel rapport over het eerste semester 2021, balans, resultaat en saldo per 30 juni 

2021: kennisneming 

2. Begroting 2022: goedkeuring. 
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24. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergaderkalender 2022: goedkeuring 

De Raad van Bestuur bespreekt het voorstel van vergaderkalender 2022 en keurt de 

vergaderkalender, rekening houdend met de strikte planning van de vergaderingen van de 

Algemene Vergadering, goed: 

 

Raad van Bestuur: normaal elke 3de donderdag van de maand vanaf 18.00 uur. 

20 januari 17 februari 17 maart  

21 april 19 mei 16 juni 23 juni  

21 juli 18 augustus  15 september  

20 oktober 17 november 15 december  

 

Algemene Vergadering: vanaf 18.00 uur. 

Donderdag 23 juni (GAV jaarverslag 2021) 

Donderdag 15 december (GAV begroting 2023). 

 

25. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: 

goedkeuring 

Het arbeidsongeval wordt in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.  

 


