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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 september 2015, verkort verslag  
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 24 augustus 2015: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 24 augustus 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen, 

aangepast en goedgekeurd. 

 

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. 

 

3. BuSO De Wissel, schooljaar 2015-2016, diverse mededelingen: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van een aantal mededelingen betreffende het nieuwe schooljaar.  

 

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 oktober 

2015: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zullen de personeelsleden voor vaste benoeming op 1 oktober 2015 

worden voorgedragen. 

 

5.  AZERTiE, projecten, ontwikkelingen najaar 2015: kennisneming 

Dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. 

 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

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

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen 

aanvaard of niet aanvaard.  

 

8.  Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie-

beslissingen: goedkeuring 

Rekening houdend met het besluit van de bevoegde dienst worden een aantal arbeidsongevallen 

geconsolideerd.  
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9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindiging van een arbeidsovereenkomst: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de verbreking van een arbeidsovereenkomst met uitbetaling 

van de wettelijke opzegvergoeding. 

 

10. IGL Secretariaat, Provincie Limburg, Bestendige Deputatie, vergadering d.d. 1 

oktober 2015 (i.p.v. 9 september), toekomst BuSO De Wissel: kennisneming 

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de vergadering d.d. 9 september 2015 met de 

Bestendige Deputatie over een eventuele toekomst van BuSO De Wissel binnen de 

Scholengemeenschap van de Provincie Limburg is verdaagd naar 1 oktober 2015. 

 

11. IGL Secretariaat, Provincie Limburg, toelichting aan Provincieraad op 20 oktober 

2015, laatste afspraken: goedkeuring 

Aan de Provincieraad van Limburg (bijzondere commissie) zullen de bestuurders op 20 oktober 

2015 het beleid van IGL toelichten en in het bijzonder aandacht hebben voor de toekomst van de 

drie instellingen.  

 

12. IGL Secretariaat, bestuursorganen, vergaderkalender 2016: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt een voorstel van vergaderkalender voor 2016 en bepaalt de 

vergaderdata onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur. 

 

13. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 8 oktober 2015, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering van 8 oktober 2015 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de 

agenda op: 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 3 juli 2015: goedkeuring 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

3. IGL Secretariaat, vergaderkalender 2016: goedkeuring 

4. Ter Heide, ICT-beleid, vervanging camerabewaking campus Zonhoven, 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring 

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 oktober 2015: 

goedkeuring 

6. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken en standpuntbepalingen: 

goedkeuring 

 

Wat het dossier Toekomst betreft deelt de Voorzitter mee dat er binnen het Directiecomité een 

Stuurgroep Toekomst (SGT) werd opgericht.  

 

Er zal betreffende de toekomst een overleg met de representatieve vakorganisaties op het niveau 

van IGL worden georganiseerd op woensdag 16 december 2015 van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
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14. Ter Heide, ICT-beleid, vervanging camerabewaking campus Zonhoven, 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt de vervanging van het camerabewakingssysteem op de campus 

Zonhoven en besluit zal aan de Raad van Bestuur de overheidsopdracht, 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met een raming van maximum 150 000 EUR 

excl. btw voor goedkeuring voorleggen. 

 

15. IGL Gemeenschappelijke diensten, doorlichting verzekeringsportefeuille Ethias, 

brief d.d. 15 september 2015: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief van Ethias waarin naar aanleiding van de bespreking 

d.d. 24 augustus 2015 de aanpassingen aan de verschillende polissen worden toegelicht en 

toegekend. 

 

 


