ntercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Bestuurscomité, vergadering van 15 januari 2013, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 18 december 2012:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 18 december 2012 van het Bestuurscomité wordt gelezen
en goedgekeurd.
2.

AZERTiE, aankoop van hardware, onderhandelingsprocedure
bekendmaking, verslaggeving: kennisneming

zonder

Het Bestuurscomité neemt kennis van het verslag over de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking betreffende de aankoop van 47 laptop computers met I5 processor (perceel 1) en
5 tablets met WiFi en 3G (perceel 2).
De aankoop van de laptop computers werd toegewezen aan de firma Serso uit Zaventem voor
een bedrag van 29 486 EUR, incl. BTW.
Het tweede perceel werd omwille van de budgettaire limiet niet toegewezen.
3.

AZERTiE, personeelsbeleid, invulling (gerelateerde) functies: goedkeuring

De functie trainer coach met het barema 346 NO wordt vanaf 1 januari 2013 toegekend aan de
volgende personen: mevrouw Agna Robijns, mevrouw Annick Myszta, mevrouw Fabienne
Daenen, mevrouw Ingrid Bemelmans, mevrouw Karla Nys, mevrouw Mieja Craninckx en
mevrouw Wendy Peels.
De omschakeling naar de functie trainer coach wordt uitgesteld voor de volgende personen:
mevrouw Christiane Franck, mevrouw Brigitte Bellen, mevrouw Katarina Lammens en de heer
Luc Symons.
De functie Communicatieverantwoordelijke (niet-gerelateerde) wordt vanaf 1 januari 2013
toegekend aan mevrouw Liliane Bette maar de toekenning van het barema 346 NO wordt op
haar persoonlijk verzoek dit jaar niet toegekend.
De opdracht Preventieadviseur (gerelateerde) wordt ingevuld vanaf 1 maart 2013 door
mevrouw Ingrid Bemelmans met een toekenning van een loontoeslag van 5%.
De opdracht IT-verantwoordelijke (gerelateerde) wordt ingevuld vanaf 1 januari 2013 door de
heer Yvo Custers met behoud van zijn huidig barema AV2.
4.

AZERTiE, werfreserve administratief bediende, toetsingscommissie, organisatie:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de organisatie van een toetsingscommissie op 17 januari
2013 voor het aanleggen van een werfreserve administratief bediende uit de groep van
cursisten.
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5.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een arbeidsongeval geconsolideerd met
een blijvende invaliditeit van 0 %.
6.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier Erna Jordens, TBSOB en
wedertewerkstelling: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de vraag d.d. 4 januari 2013 van mevrouw Erna Jordens om ter
beschikking gesteld te worden wegens ontstentenis van betrekking op basis van de beslissing
van MEDEX.
Omdat deze beslissing van MEDEX tot op heden nog niet officieel ter kennis werd gebracht
door AgODi aan de school kan het Bestuurscomité nog geen besluit nemen. Het
Bestuurscomité besluit wel dat zodra de kennisgeving ontvangen is, het Bestuurscomité
middels een schriftelijke procedure zal besluiten.
Schriftelijke procedure d.d. 18 januari 2013
Op basis van een schriftelijke procedure wordt dit agendapunt verder afgehandeld. Aan de Raad
van Bestuur zal het volgende besluit ter goedkeuring worden voorgelegd:
Mevrouw Erna Jordens wordt ingaande per 1 februari 2013 als directeur ter beschikking
gesteld wegens ontstentenis van betrekking en zij wordt ingaande per 1 februari 2013
wedertewerkgesteld als leerkracht ASV (22/22).
Aan de Raad van Bestuur zal ook het volgende besluit ter goedkeuring worden voorgelegd:
De heer Guy Meert uit Hasselt wordt vanaf 1 februari 2013 vast benoemd als directeur
BuSO De Wissel.
7.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier Steven Bertels, stand van
zaken: kennisneming

Mevrouw V. Withofs, voorzitter, deelt mee dat zij samen met de heer G. Meert, directeur
BuSO De Wissel, door de aangestelde advocaat geïnformeerd werden over het gerechtelijke
dossier van de heer Steven Bertels. Er dient nu gewacht op de beslissing van de onderzoeksrechter vooraleer er verdere stappen kunnen worden gezet.
8.

BC Ter Heide, werfreserve kinesitherapeut, toetsingscommissie, resultaten:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 7 en 10
december 2012 voor het aanleggen van een werfreserve kinesitherapeut.
9.

BC Ter Heide, werfreserve hoofdopvoedkundige, toetsingscommissie, resultaten:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie (bevorderingsproef) op 14 december 2012 voor het aanleggen van een werfreserve hoofdopvoedkundige.
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10.

BC Ter Heide, werfreserve medewerker personeelsadministratie, toetsingscommissie, resultaten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 17, 18 en 21
december 2012 voor het aanleggen van een werfreserve medewerker personeelsadministratie.
11.

BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten en bevorderingen.
12.

BC Ter Heide,
goedkeuring

personeelsaangelegenheden,

arbeidsongevallen,

erkenning:

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen
aanvaard of niet aanvaard.
13.

BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een arbeidsongeval geconsolideerd met
een blijvende invaliditeit van 0 %.
14.

BC Ter Heide, aankoop van telefooncentrale en personenalarminstallatie, algemene
offerteaanvraag, lastenkohier: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het volgende besluit ter goedkeuring worden voorgelegd:
Het lastenkohier voor BC Ter Heide, aankoop van telefooncentrale en
personenalarminstallatie, inclusief een onderhoudscontract van minimum 84 maanden,
algemene offerteaanvraag, wordt goedgekeurd.
15.

BC Ter Heide, financieringsproblematiek VIA 3 en VIA 4 voor de openbare nonprofitsector,

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 19 december 2012 van VVSG aan VSO
waarin de stand van zaken met betrekking tot de 2de pensioenpijler voor de welzijnsorganisaties
van de Vlaamse publieke social profit wordt toegelicht: de besprekingen over VIA 3 (20052010) en VIA 4 (2011-2015) zitten in een eindfase.
Het Bestuurscomité neemt ook kennis van de nota d.d. 7 januari 2013 van de heer P. Geypen,
algemeen directeur BC Ter Heide, over het gesprek met minster J. Vandeurzen.
Rekening houdend met deze elementen en ter vrijwaring van de rechten van IGL en in het
bijzonder van het Begeleidingscentrum Ter Heide op de tussenkomst van de Vlaamse Overheid
in de financiering van de 2de pensioenpijler besluit het Bestuurscomité aan de Raad van Bestuur
voor te stellen om de toekenning van een 2de pensioenpijler aan de contractuele personeelsleden
principieel goed te keuren.
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16.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 1 februari 2013, agenda:
goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 1 februari 2013 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de
agenda op.
17.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 januari
2013: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het volgende besluit ter goedkeuring worden voorgelegd:
Volgende personeelsleden worden onder voorbehoud van goedkeuring door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, op 1 januari 2013
vastbenoemd:
 Mevrouw Winkster Hanne uit Beringen (Koersel) voor het ambt van leraar ASV
(22/22).
 Mevrouw Prenen Kristel uit Maaseik voor het ambt van leraar ASV (22/22).
 Mevrouw Caris Jolien uit Dilsen-Stokkem voor het ambt van leraar ASV (22/22).
 Mevrouw Pauwels Ella uit Opglabbeek voor het ambt van leraar ASV-Godsdienst
(22/22).
 Mevrouw Craeghs Hilde uit Lommel voor het ambt van leraar BGV Voeding (19/24).
 Mevrouw Drykoningen Karen uit Maaseik voor het ambt van leraar ASV/LO (2/22)
(aanvulling deeltijdse benoeming).
 Mevrouw Swennen Natacha uit Maaseik voor het ambt van leraar BGV
Opleidingsvorm 2 (15/24) (aanvulling deeltijdse benoeming).
 Mevrouw Lachapelle Myriam uit Zonhoven voor het ambt van leraar BGV
Huishoudkunde (1/24) en het ambt van leraar BGV Opleidingsvorm 2 (5/24)
(aanvulling deeltijdse benoeming).
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