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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 9 december 2021, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 25 november 2021: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 25 november 2021 van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen, aangepast en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Een korte stand van zaken met betrekking tot de coronapandemie wordt gegeven.  

 

Het stemsysteem Forms binnen MS Teams wordt getest. 

 

Op opvolging van de vorige vergadering beslist de Raad van Bestuur na beraadslaging over 

het heroriënteringstraject van de hoofdopvoedkundigen en van de leefgroepcoördinatoren in 

het kader van de reorganisatie van de Divisie Zorg Ter Heide. 

 

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, L. B., ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

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

wegens beroepsziekte. 

 

4. Ter Heide, logistiek beleid, campus Zonhoven, renovatieproject activiteitencenter 

(sportzaal/feestzaal): goedkeuring 

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring voor de uitvoering van deze werken en 

mandateert de heer Henri Vandermeulen, secretaris IGL, om al het nodige te doen om de 

subsidieaanvraag/subsidiebelofte verder af te handelen.  

 

5. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB-tender 2021 GLOW, BAFO, stand van 

zaken: kennisneming 

6. LIVaanhetwerk, inhoudelijk beleid, activering van werkzoekenden met een 

beperking, stand van zaken: kennisneming  

7. LIVaanhetwerk, inhoudelijk en financieel beleid, deelneming in een 

interimkantoor, principiële beslissing: goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt enerzijds kennis van de stand van zaken en anderzijds geeft zijn 

goedkeuring aan het initiëren van een gespecialiseerd HR-aanbod aan de deelnemers van IGL 

en opdracht om het juridisch advies met betrekking tot het deelnemen van IGL in andere 

organisaties/rechtspersonen te actualiseren. 
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8. IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, personeelsaangelegenheden, divisiedirecteur 

bedrijfsvoering (ondersteunende diensten), aanstelling tot stagiair: goedkeuring  

De Raad van Bestuur sluit zich aan bij de motivering en het besluit van het verslag d.d. 9 

december 2021 over de selectieprocedure en stelt aan mevrouw Nadine Dethier uit Alken 

vanaf 1 januari 2022 in statutair dienstverband met een stage van één jaar, verlengbaar met 

max. 1 jaar, als divisiedirecteur bedrijfsvoering. 

 

9. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, 2de pensioenpijler, info VVSG: 

kennisneming 

Kennisneming van de stand van zaken. 

 

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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

keuring 

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

arbeidsongeval beslist. 

 

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

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

14. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, informatieplicht, 

werkingskosten: kennisneming 

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

groter dan 25 000 EUR, excl. btw. 

 


