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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Bestuurscomité, vergadering van 23 mei 2013, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 6 mei 2013: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 6 mei 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen
en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur en Bestuurscomité, evaluatie van de
introductiesessies en de eerste vergaderingen en gedachtewisseling over de verdere
werking

Het Bestuurscomité evalueert de eerste vergaderingen van de Raad van Bestuur en stelt vast dat
er een open dialoog is, dat ze zeer informatief en leerrijk zijn, en dat de belangen van de
activiteitencentra vooropstaan.

Er zal worden gestreefd naar een evenwicht tussen inhoudelijke en eerder formalistische
agendapunten en de leden van het Bestuurscomité zullen zich naar gelang hun interessegebied
engageren naar een activiteitencentrum; zie ook agendapunt 10.

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, verlofaanvragen schooljaar 2013-
2014: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt voor een aantal personeelsleden de verlofaanvragen voor het
schooljaar 2013-2014 goed.

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende tijdelijke arbeidsovereenkomsten, situatie op
21 mei 2013.

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, werving van technisch adviseur en
technisch adviseur coördinator: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de organisatie van selectieproeven op 22 juni 2013 voor de
bevorderingsambten technisch adviseur (30/30) en technisch adviseur coördinator (30/30).

6. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.
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7. BC Ter Heide, levering van voertuigen, algemene offerteaanvraag, lastenkohier:
goedkeuring

De overheidsopdracht voor BC Ter Heide, levering van voertuigen, algemene offerteaanvraag,
zoals voorzien in het bijzonder bestek met nummer 2013/006 opgesteld door de Aankoopdienst
Ter Heide, met een raming van € 122.507,28 excl. btw of € 148.233,81 incl. 21% btw wordt
goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

8. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen
goedkeuren voor onderhandeling: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt het voorstel van arbeidsreglement houdende het administratief en
geldelijk statuut van de contractuele personeelsleden van Ter Heide principieel goed en geeft zijn
akkoord voor een formele onderhandeling in het HOC-BOC Ter Heide.

9. IGL Gemeenschappelijke diensten, volmachten op bankrekeningen, wijziging:
goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur wordt voorgesteld om de beheersbevoegdheden op de financiële
rekeningen van IGL toegekend aan mevrouw Vera Withofs in te trekken en ze aan de heer
Guido Vandebrouck toe te kennen.

10. IGL Secretariaat, mandaten binnen en buiten IGL in te vullen door bestuurders:
goedkeuring

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om de mandaten binnen en buiten
IGL als volgt in te vullen:

1. Interne mandaten in de syndicale overlegstructuren:
 HOC-BOC IGL: de heer Guido Vandebrouck
 HOC-BOC Ter Heide: de heer Lucien Eyckmans
 HOC PBW Ter Heide: de heer Lucien Eyckmans
 HOC-BOC AZERTiE: mevrouw Liesbeth Gabriels
 HOC PBW AZERTiE: mevrouw Liesbeth Gabriels
 ABOC De Wissel: de heer Frederick Vandeput;

2. Externe mandaten in volgende verenigingen:
Algemene Vergadering
 VVSG vzw (corresponderend lid): ad hoc aanduiding
 OVSG vzw: ad hoc aanduiding
 Scholengemeenschap Sint-Maarten Genk vzw: de heer Guido Vandebrouck en

mevrouw Veerle Schoenmaekers
 Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning vzw (NOC): mevrouw Anick

Berghmans;
Raad van Bestuur
 Scholengemeenschap Sint-Maarten Genk vzw: de heer Guido Vandebrouck
 Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning vzw (NOC): mevrouw Anick

Berghmans.
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11. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 13 juni 2013, agenda:
goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 13 juni 2013 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de
agenda op.

De vergadering zal plaatsvinden in BuSO de Wissel te Genk zodat de Raad van Bestuur ook
kennis kan maken met dit activiteitencentrum.

12. IGL Secretariaat, Decreet Intergemeentelijke Samenwerking, Omzendbrief BB
2013/5 d.d. 19 april 2013: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de Omzendbrief BB 2013/5 d.d. 19 april 2013 van minister
Geert Bourgeois betreffende de wijzigingen aan het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking
vanaf 1 mei 2013 en in het bijzonder met betrekking tot de communicatie in het kader van het
bestuurlijk toezicht (BVR van 19 april 2013, nog niet gepubliceerd).


