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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 

 Het Bestuurscomité, vergadering van 25 mei 2016, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, dossier toekomst, juridische dienstverlening, opvolging: 

kennisneming 

Na beraadslaging past het Bestuurscomité de overleggen en de communicatie over het dossier 

toekomst aan. 

 

2. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 27 april 2016: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 27 april 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

3. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 10 mei 2016: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 10 mei 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvragen voor verloven: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt de verlofaanvragen goed. 

 

5. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, klassenraad – klassendirectie: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de werking van de klassenraad en de 

klassendirectie. 

 

6. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, schoolraad: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de samenstelling van de schoolraad. 

 

7. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, schoolreglement: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van het schoolreglement voor het schooljaar 2016-2017. 
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8. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, organisatie schooljaar 2016-2017: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de organisatie en de vrije dagen voor het schooljaar 2016-

2017. 

9. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

Uitgesteld. 

 

10. BuSO de Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen vanaf 1 juli 2016: 

goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zullen de personeelsleden voor vaste benoeming op 1 juli 2016 

worden voorgedragen. 

 

11. BuSO de Wissel, personeelsaangelegenheden, toekenning van de tijdelijke 

aanstelling van doorlopende duur (TADD): goedkeuring  

Uitgesteld. 

 

12. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, kwalificatiecommissie schooljaar 2015-2016, 

samenstelling: goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt de samenstelling van de kwalificatiecommissie voor schooljaar 2015-

2016 goed. 

 

13. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, oprichting type 9 binnen OV2 vanaf 1 

september 2016, AGODI goedkeuringsbrief d.d. 13 mei 2016: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief d.d. 13 mei 2016 van AGODI waarmee de 

programmatieaanvraag voor type 9 binnen OV2 vanaf 1 september 2016 wordt goedgekeurd.  

 

14. Ter Heide, inhoudelijk beleid, organisatiestructuur, aanpassing van de sturing: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité luistert naar de toelichting over “Samen bouwen aan Ter Heide: bijsturing 

van de organisatiestructuur” en gaat akkoord met deze bijsturing.  

 

15. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), 

functieprofiel maatschappelijk coördinator, wijziging + interne bevorderingsproef: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité geeft toelating om de interne bevordering onmiddellijk te starten. 

 

Aan de Raad van Bestuur zal het gewijzigde functieprofiel van maatschappelijk coördinator 

voor goedkeuring worden voorgelegd. 
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16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), 

nieuw functieprofiel coördinator projecten logistiek: goedkeuring 

Het Bestuurscomité geeft toelating om de functie vacant te verklaren. 

Aan de Raad van Bestuur zal het functieprofiel van coördinator projecten logistiek voor 

goedkeuring worden voorgelegd 

 

17. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring  

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

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

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de arbeidsongevallen 

beslist.  

 

19. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: 

goedkeuring 

Rekening houdend met het advies van de bevoegde medische dienst worden een aantal 

arbeidsongevallen geconsolideerd.  

 

20. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst mevrouw I. K., 

beëindiging onderling akkoord: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindiging in onderling akkoord van de 

arbeidsovereenkomst van mevrouw I. K. op 9 mei 2016. 

 

21. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, aanvraag P. W., definitieve 

beslissing: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal de definitieve beslissing betreffende de aanvraag om schadeloos-

stelling wegens een beroepsziekte ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

22. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, 1ste fase, brief VIPA: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de ontvankelijkheid vanaf 20 maart 2016 van onze 

aanvraag tot goedkeuring van het masterplan en tot het verkrijgen van een subsidiebelofte 

(klassieke investeringssubsidie) voor het project nieuwbouw van 4 woningen voor 

minderjarigen en van een dagcentrum.  
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23. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeente Genk, bestuurder met raadgevende 

stem: goedkeuring 

De Voorzitter deelt mee dat de gemeenteraad van Genk op 19 mei 2016 mevrouw Cludts heeft 

aangeduid als bestuurder met raadgevende stem ter vervanging van de heer Luc Gieraerts. 

 

24. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 9 juni 2016, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 9 juni 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de 

agenda als volgt op: 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeente Genk, bestuurder met raadgevende stem: 

goedkeuring  

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen  

3. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming  

4. BuSO de Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen vanaf 1 juli 2016: 

goedkeuring 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, aanvraag Pierre Willaert, 

definitieve beslissing: goedkeuring 

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling (arbeidsreglement), diverse 

wijzigingen: goedkeuring 

 


