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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 29 augustus 2013, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 27 juni 2013: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 27 juni 2013 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.

2. AZERTiE, aankoop van ICT-materiaal, verslag over de aankoopprocedure:
kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van het verloop van de aankoopprocedure voor ICT-materiaal:
24 tablets.

3. AZERTiE, personeelsbeleid najaar 2013: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de volgende punten met betrekking tot het personeelsbeleid:
 Het omgaan met werknemers met verminderde arbeidsvermogens (retentiebeleid
 Het arbeidsreglement
 De evaluatie van de functie- en competentieprofielen.

4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging
uurroosters en openingsuren: goedkeuring

Het Bestuurscomité doet bij hoogdringendheid aanpassingen aan het Arbeidsreglement met
betrekking tot de openingsuren van de school en de bijlage met de uurroosters.
Deze aanpassingen aan het Arbeidsreglement zullen voor bekrachtiging aan de Raad van
Bestuur tijdens de vergadering van 12 september 2013 worden voorgelegd.

6. BuSO De Wissel, schooluren, wijziging: goedkeuring

Het Bestuurscomité past het Schoolreglement met betrekking tot de openingsuren van de
school aan.

7. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, verlofaanvragen: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt twee verlofaanvragen goed.
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8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

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

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

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen:
goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een aantal arbeidsongevallen
geconsolideerd met een blijvende invaliditeit van 0 %.

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, aanvraag om schadeloos-
stelling voor tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte,
ontwerpbeslissingen: goedkeuring

Rekening houdend met de besluiten van het Fonds voor Beroepsziekten worden een aantal
ontwerpbesluiten houdende aanvraag om schadeloosstelling voor tijdelijke verwijdering uit het
risico van beroepsziekte goedgekeurd.

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, aanvraag om schadeloos-
stelling voor tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte, definitieve
beslissingen: goedkeuring

Rekening houdend met de besluiten van het Fonds voor Beroepsziekten worden een aantal
definitieve besluiten houdende aanvraag om schadeloosstelling voor tijdelijke verwijdering uit
het risico van beroepsziekte voor goedkeuring door de Raad van Bestuur voorbereid.

13. Ter Heide, aankoop van voertuigen, algemene offerteaanvraag, gunningsvoorstel:
goedkeuring

De overheidsopdracht voor Ter Heide, levering van voertuigen, algemene offerteaanvraag,
wordt toegewezen aan de firma Paesmans nv te 3500 Hasselt.

14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, toezichthoudende
overheid, stuiting en schorsing

Het Bestuurscomité neemt akte van de aangetekende brief d.d. 8 juli 2013 van de heer Johan
Ide, afdelingshoofd Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, waarmee de toezichtstermijn betreffende het besluit d.d.
13 juni 2013 van de Raad van Bestuur houdende de goedkeuring van het Arbeidsreglement
houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele medewerkers van Ter
Heide wordt gestuit en er bijkomende informatie wordt opgevraagd met betrekking tot de
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draagwijdte van het artikel 3 en de formele teksten over de aanwervingsvoorwaarden en de
aanwervingsprocedure.

Het Bestuurscomité neemt ook akte van de aangetekende brief d.d. 17 juli 2013 van mevrouw
An Kenis, directeur personeel en organisatie Ter Heide, en de heer Guido Vandebrouck,
voorzitter IGL, waarmee de gevraagde inlichtingen en motivering aan de toezichthoudende
overheid werden bezorgd.

Het Bestuurscomité neemt akte van de aangetekende brief d.d. 16 augustus 2013 van de heer
Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand, waarmee hij zijn besluit d.d. 14 augustus 2013 houdende de
gedeeltelijke schorsing van het besluit d.d. 13 juni 2013 van de Raad van Bestuur houdende de
goedkeuring van het Arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de
contractuele medewerkers van Ter Heide en in het bijzonder van het artikel 3 van het
Arbeidsreglement betekent.

Na beraadslaging besluit het Bestuurscomité unaniem en bij hoogdringendheid, maar
overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 14 augustus 2013 duidelijk berust
op een foutieve interpretatie van artikel 4, 5de lid de wet van 8 april 1965 houdende de
instelling van de arbeidsreglementen omdat dit artikel bepaalt dat individuele afwijkings-
mogelijkheden niet van toepassing zijn op de personen van wie de rechtspositieregeling
eenzijdig door de overheid is geregeld en dus enkel van toepassing is op statutaire personeels-
leden, terwijl het Arbeidsreglement alleen van toepassing is voor de contractuele personeels-
leden zoals uitdrukkelijk bepaald in het artikel 1 van dit Arbeidsreglement, tot aanpassing van
dit Arbeidsreglement.
Dit besluit zal voor bekrachtiging aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

15. IGL Secretariaat, Provincie Limburg, kapitaalsvermindering d.d. 5 september 2003,
standpuntbepaling: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de kapitaalsvermindering
d.d. 5 september 2003 van de Provincie Limburg en de uitkeringsmogelijkheden van dit
kapitaal.

16. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeentebestuur Sint-Truiden, voordracht
van kandidaat-bestuurder, de heer Jurgen Reniers: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal het volgende voorstel van besluit voor goedkeuring worden
voorgelegd:
 Akteneming van het ontslag als bestuurder A van mevrouw Raymonde Spiritus, ingediend

op 10 juni 2013.
 Benoeming tot bestuurder A van de heer Jurgen Reniers, wonende te 3800 Sint-Truiden.

17. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 12 september 2013, agenda:
goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 12 september 2013 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité
de agenda op.
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De vergadering zal plaatsvinden in Ter Heide te Genk zodat de Raad van Bestuur ook kennis
kan maken met dit activiteitencentrum.

18. IGL Secretariaat, Ethias Verzekeringen, evaluatievergadering d.d. 26 september
2013, praktische afspraken: goedkeuring

De vergadering d.d. 26 september 2013 van het Bestuurscomité zal plaatsvinden bij Ethias
Verzekeringen, zetel Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.

19. IGL Secretariaat, gemeenteraad Genk, commissievergadering d.d. 30 september
2013: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 26 juni 2013 van het College van
Burgemeester en Schepenen van Genk, waarmee IGL uitgenodigd wordt om tijdens de
gemeenteraadscommissievergadering van 30 september 2013 een toelichting te geven waarin
de krachtlijnen van het algemeen beleid, alsook eventuele bijzondere thema’s aangaande de
stad Genk aan bod komen.

20. IGL Secretariaat, bestuursorganen, planning 2de semester 2013: goedkeuring

De planning van de vergadering van de bestuursorganen tijdens het 2de semester 2013 wordt
opgesteld. Deze planning zal ook aan de Raad van Bestuur worden meegedeeld.


