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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 17 februari 2022, beknopt verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 20 januari 2022: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 20 januari 2022 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er zijn geen vooraf ingediende vragen. 

 

Aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld dat de opening van de inschrijvingen voor de bouwwerken 

van fase 2 van het masterplan Ter Heide Genk-Zonhoven plaatsvond op 11 februari 2022. Een voorstel 

van gunning zal tijdens de volgende vergadering worden voorgelegd. 

 

Aansluitend wordt ook de stand van zaken m.b.t. de covid 19-pandemie toegelicht.  

 

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

De Raad van Bestuur neemt akte van betreffende de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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

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

beslist. 

 

6. 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. 

 

7. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Zorginspectie, verslag d.d. 16 december 2021: kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van het verslag d.d. 16 december 2021 van de Zorginspectie. 

 

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, transitie zorg, hoofdopvoedkundigen en 

leefgroepcoördinatoren, stand van zaken: goedkeuring 

De stand van zaken over het transitiebeleid binnen de zorg m.b.t de leefgroepencoördinatoren en de 

hoofdopvoedkundigen wordt gegeven. 
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9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, functieprofiel leefgroepencoördinator, wijziging: 

goedkeuring 

Na beraadslaging keurt de Raad van Bestuur het gewijzigd functieprofiel leefgroepencoördinator 

definitief goed.  

 

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

(sportzaal/feestzaal), definitieve toewijzing: goedkeuring 

Na beraadslaging geeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring om deze werken uit te voeren via de 

raamovereenkomst van VEB. 

 

11. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, bijzondere vergadering d.d. 22 april 2022, 

agenda: goedkeuring 

De Raad van Bestuur stelt de agenda voor de bijzondere vergadering van de Algemene Vergadering 

d.d. 22 april 2022 om 18.00 uur in de polyvalente zaal van IGL – Ter Heide te Zonhoven, Kruisstraat 

z/n als volgt op: 

1. 50 jaar Ter Heide (IGL) en officiële overhandiging van de titel “Koninklijke Maatschappij” door 

de heer Jos Lantmeeters, Gouverneur van de Provincie Limburg 

2. Het nieuwe IGL: kennisneming 

3. Afscheid van de secretaris (pensionering). 

 

12. IGL Secretariaat, financieel beleid, mandaat als commissaris-revisor, verlenging voor de 

boekjaren 2022-2024: goedkeuring 

De Raad van Bestuur zal de verlenging van het mandaat als commissaris-revisor van Foederer DFK 

Bedrijfsrevisoren CV voor de boekjaren 2022-2024 voorstellen aan de Algemene Vergadering.  

 

13. LIVaanhetwerk, financieel beleid, VDAB-tender GLOW, niet-gunning: goedkeuring 

De Raad van Bestuur beslist om aan de voorzitter en de algemeen directie IGL een mandaat te geven om 

al dan niet een schorsingsprocedure en/of een vernietigingsverzoek voor de Raad van State te starten. 

 

Ook de impact van een progressieve, gedeeltelijke of volledige stopzetting van de activiteit dient uitgewerkt 

en voorgelegd. De andere toekomstgerichte activiteiten en pistes moeten verder worden uitgewerkt zoals 

voorheen al beslist. 

 

14. IGL secretariaat, Cipal dv, opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 

“Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s 

m.b.t. standaardsoftware”, toetreding: goedkeuring 

IGL doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van licenties, 

gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware aangeboden via 

de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteunings-

programma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek CSMRTSOFT19). 

 


