Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Het Bestuurscomité, vergadering van 25 januari 2017, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 21 december 2016:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 21 december 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen,
aangepast en goedgekeurd.
2.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 januari 2017:
goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 12 januari 2017 van de Raad van Bestuur wordt
gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.
3.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, ABOC De Wissel, samenstelling
werkgeversdelegatie, wijziging: goedkeuring

Het Bestuurscomité besluit om de samenstelling van de werkgeversdelegatie aan te passen.
4.

BuSO De Wissel, logistiek beleid, project speelplaats OV3 “Pimp je speelplaats”:
goedkeuring

Het Bestuurscomité hecht zijn goedkeuring aan het project “Pimp je speelplaats” en de
bijhorende visienota.
5.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling – arbeidsreglement,
diverse wijzigingen: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt, onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol zonder
aanmerkingen, de aanpassingen aan de rechtspositieregeling (het arbeidsreglement) houdende
het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van AZERTiE goed en bepaalt de
ingangsdatum op 1 februari 2017.
6.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden,
commissie, resultaten: kennisneming

werfreserve

jobconsultant,

toetsings-

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen
van een werfreserve jobconsultant.
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7.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, verlenging van opdrachthouderschappen:
bekrachtiging

Het Bestuurscomité bekrachtigt de verlenging met één jaar (tot en met 31 januari 2018) van de
opdrachthouderschappen.
8.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekend contract: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomst.
9.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over het arbeidsongeval beslist.

10.

AZERTiE, financieel
goedkeuring

beleid,

subsidies

VDAB

2018,

standpuntbepaling:

Het Bestuurscomité neemt akte van de toelichting over de informele tendensen in de
subsidiering voor de komende jaren (2018-202) door VDAB.
11.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.
12.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

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

13.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen:
goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

14.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval mevrouw M. M., wijziging
in de erkenning en voorstel van consolidatie: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar en de besluiten in beroep van Medex wordt
over het arbeidsongeval beslist.

15.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval
terugvordering niet goedgekeurde periode: goedkeuring

mevrouw

M.

M.,

Het Bestuurscomité beslist tot gerechtelijke invordering.
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16.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst van J. C., opvolging:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst middels een
dading.
17.

IGL Secretariaat, financieel beleid, aanvraag verlenging erkenning fiscale giften,
negatief advies d.d. 13 januari 2017 + voorstel van reactie: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van het negatieve advies d.d. 13 januari 2017 over onze aanvraag
tot verlenging van de erkenning voor het afleveren van fiscale attesten voor giften in geld.
Het Bestuurscomité geeft zijn goedkeuring aan het voorstel van reacties.
18.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken m.b.t. 2de scenario vzw-piste:
kennisneming

De stand van zaken wordt besproken en de verdere planning wordt overlopen.
19.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, gemeente Diepenbeek, brief d.d. 9 januari 2017,
standpuntbepaling: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brief d.d. 9 januari 2017 van de gemeente Diepenbeek
en onder voorbehoud van de nog te nemen besluiten zal de gemeente Diepenbeek geïnformeerd
worden.
20.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, pensioendossier statutaire personeelsleden,
oplossing ter afdekking van de verbintenissen: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de opties tot oplossing van de onvoldoende afdekking van de
verbintenissen m.b.t. de pensioenen van de statutaire personeelsleden.
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