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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 20 januari 2022, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 december 2021: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 9 december 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. 

 

De stand van zaken met betrekking tot het heroriënteringstraject van de hoofdopvoedkundigen 

en van de leefgroepcoördinatoren in het kader van de reorganisatie van de Divisie Zorg Ter 

Heide wordt toegelicht. 

 

Ook de stand van zaken met betrekking tot de gunning van het aanbestedingsdossier VDAB-

GLOW wordt meegedeeld. 

 

Tot slot wordt ook een korte stand van zaken met betrekking tot de coronapandemie gegeven.  

 

3. LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van een toegekende arbeidsovereenkomst. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van al de arbeidsovereenkomsten van in dienst zijnde 

medewerkers naar aanleiding van de toekenning van een nieuw nummer bij de RSZ 

(afschaffing RSZ-PPO-nummer). 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

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

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

keuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, A. B., definitieve beslissing: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, V. M., definitieve beslissing: 

goedkeuring  

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, D. V., definitieve beslissing: 

goedkeuring  

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, A. H., definitieve beslissing: 

goedkeuring  

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, S. Z., definitieve beslissing: 

goedkeuring  

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om schadeloosstelling 

wegens beroepsziekte. 

 

13. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, investeringen, 

informatieplicht: 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. 

 

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

informatieplicht: kennisneming 

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

groter dan 25 000 EUR, excl. btw. 

 

 



 

 

IGL Raad van Bestuur 20 januari 2022 - 3 – 

 

 

15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, functieprofiel leefgroepcoördinator: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt het gewijzigd functieprofiel leefgroepcoördinator principieel goed.  

 

16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, functieprofiel verpleegkundig coördinator: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt het functieprofiel verpleegkundig coördinator goed.  

 

17. IGL Secretariaat, financieel beleid, volmachten op de financiële rekeningen, 

wijziging: goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist om ook een volledige volmacht toe te kennen aan de andere 

(adjunct-) directeurs. 

 

18. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, bijzondere vergadering d.d. vrijdag 25 

februari 2022 verdagen naar donderdag 24 maart 2022: goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist om de bijzondere vergadering d.d. 25 februari 2022 van de 

Algemene Vergadering te annuleren en voorlopig als nieuwe datum donderdag 24 maart 2022 

te prikken. 

 

19. IGL Secretariaat, algemeen beleid, organogram 2022: goedkeuring 

De Raad van Bestuur keurt het organogram met de bijhorende principes goed.  

 

20. IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, afhandeling klacht door Toezicht 

ABB: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de brief d.d. 15 december 2021 van de heer Jos 

Lantmeeters, Gouverneur van de Provincie Limburg. 

 

21. IGL Secretariaat, financieel beleid, PROCLIM, levering van gasolie ‘verwarming’ 

en gasolie ‘diesel’, mandaatstelling: goedkeuring 

De Raad van Bestuur mandateert PROCLIM om de procedure “Raamovereenkomst - levering 

van gasolie ‘verwarming’ en gasolie ‘diesel’ – deelname IGL” te voeren en in naam van IGL 

bij de gunning van de opdracht op te treden. 


