
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg  

opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

Vergadering van de Raad van Bestuur van 17 maart 2022: beknopt verslag 
 

Aanwezig:  

 

Voor de deelnemers: Mustafa Harraq, voorzitter, Jackie Beuten, Debbie De Bruyn, Nicole Gielen, 

Inge Loyens, Rozette Reyskens, Véronique Smets, Ronny Swerts, Eric Verboven, Yvan Vesters, 

Jos Wouters, leden. 

 

Met raadgevende stem:  M.-B. Leunen en G. Reyskens. 

 

Voor de Gebruikersraad Ter Heide:  

 

Voor de administratie: Paul Geypen, algemeen directie IGL, Yves Moriën, algemeen directie IGL, 

Nadine Dethier, directeur bedrijfsvoering IGL, Kathleen Mertens, directeur werk 

 

Verontschuldigd: Toon Caubergh, Christel Jorissen, leden, Frank Smits, directeur zorg 

 

 

 

Secretariaat 

 

1. Ontwerpverslag d.d. 17 februari 2022 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Organisatie secretariaat bestuursorganen 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de wijzigingen in de organisatie van het 

secretariaat van de bestuursorganen. 

 

Ter Heide 

 

3. Functieprofiel zorgcoördinator 

 

De raad van bestuur keurt unaniem het aangepast functieprofiel goed. 

 

 

 

LIVaan het werk 

 

4. Stand van zaken GLOW 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken in het dossier 

van GLOW. Er werd een vordering tot schorsing van de tender ingediend bij de Raad 

van State. 



 

5. Relanceplan 2023  

 

De Raad van Bestuur keurt het relanceplan 2023 goed. Dit plan werd opgemaakt naar 

aanleiding van de niet-gunning van GLOW en gaat uit van enerzijds een aantal 

bewarende principes voor 2022 en anderzijds van 7 pijlers om een doorstart te kunnen 

maken in 2023. 

 

Ondersteunende diensten 

 

Personeelsaangelegenheden 

 

6. Toegekende contracten: kennisneming 

 

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de toegekende arbeidscontracten. 

 

7. Beëindigde contracten: kennisneming  

 

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de beëindigde arbeidscontracten. 

 

8. Arbeidsongevallen 

 

9. Beroepsziektes 

 

Financieel beleid 

 

10. Overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, informatieplicht 

 

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 7 maart 2022 van de heer P. Geypen, 

algemeen directie IGL, waarin de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. werkingskosten 

groter dan 25 000 EUR, excl. btw, worden toegelicht. 

 

Masterplan 

 

11. Algemene aanneming Ter Heide Fase 2 ‘Bouw van 10 woningen voor personen met een 

meervoudige beperking’ : gunning 

 

De opdracht voor het bouwen van tien woningen voor personen met een meervoudige beperking 

werd gegund aan de inschrijver die de  laagste regelmatige offerte heeft ingediend. 

 

 

 

Algemeen overkoepelend 

 

12. Statutenwijziging: goedkeuring ontwerp en agenda buitengewone algemene 

vergadering 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de nota betreffende de wijziging van de statuten. 

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp goed en is ermee akkoord om de goedkeuring 



van deze statutenwijziging voor te leggen aan de (buitengewone) algemene vergadering 

op 23 juni 2022. 

 

13. Tweede pensioenpijler: overstap naar  OFP Prolocus: kennisneming 

 

Tot eind 2021 was IGL voor de tweede pensioenpijler aangesloten bij de 

groepsverzekering Belfius Insurance/Ethias. De VVSG en OFP Prolocus hebben 

intussen samen voor een nieuw aanbod gezorgd. De toetreding tot OFP Prolocus dient 

te gebeuren voor 30 april 2022. De formele goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad 

van bestuur van 21 april 2022. 

 

14. Functieprofiel kwaliteitscoördinator 

 

De raad van bestuur keurt unaniem het aangepast functieprofiel goed. 

 

 

15.  Aanbod vennoten/aandeelhouders IGL  

 

De Raad van Bestuur keurt de beleidsnota ‘dienstverlening aan de vennoten van IGL’ 

goed als kader voor de uitwerking van een vernieuwd aanbod van IGL. 

 

 


