Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Het Bestuurscomité, vergadering van 22 februari 2017, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 25 januari 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.

2.

IGL Secretariaat, HOC-BOC IGL, ontwerpverslag d.d. 25 januari 2017: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 25 januari 2017 van HOC-BOC IGL wordt gelezen en zal
voor definitieve goedkeuring aan HOC-BOC IGL worden voorgelegd.

3.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 9 februari 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 9 februari 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.

4.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 15 februari 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 15 februari 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.

5.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacantverklaring: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zullen de vacante betrekkingen voor vaste benoeming op 1 juli 2017 of 1
oktober 2017 in overeenstemming met de decretale regels voor goedkeuring worden voorgelegd.

6.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende verloven: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende verloven.

7.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, criteria i.v.m. de terbeschikkingstelling van
paramedisch, orthopedagogisch en/of sociaal personeel voor de schooljaren 2017-2018
t.e.m. 2019-2020: goedkeuring

Het Bestuurscomité zal aan de Raad van Bestuur voor de schooljaren 2017-2018 tot en met 2019-2020
bij een vermindering van het urenpakket in volgorde van prioriteit de ambten, die geheel of gedeeltelijk
dienen te worden behouden, voor goedkeuring voorleggen.

8.

BuSO De Wissel,
goedkeuring

inhoudelijk

beleid,

capaciteitsbepaling

schooljaar

2017-2018:

Het Bestuurscomité keurt voor het schooljaar 2017-2018 de capaciteit per pedagogische eenheid goed.
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9.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling – arbeidsreglement, diverse
wijzigingen, intrekking besluit d.d. 25 januari 2017: goedkeuring

Het besluit d.d. 25 januari 2017 van het Bestuurscomité houdende de goedkeuring van de diverse
wijzigingen aan de rechtspositieregeling (arbeidsreglement) van de personeelsleden van AZERTiE,
onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol zonder aanmerkingen, wordt ingetrokken.
Het Bestuurscomité keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling (het arbeidsreglement)
houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van AZERTiE, rekening
houdend met de aanmerkingen uit het protocol goed, bepaalt de ingangsdatum op 1 maart 2017 en zal
dit besluit aan de Raad van Bestuur ter bekrachtiging voorleggen.

10.

AZERTiE, financieel beleid, subsidies VDAB 2018, stand van zaken: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen voor
2018 in het subsidiebeleid van VDAB.

11.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, uitdiensttreding: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van een uitdiensttreding.

12.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt de verlenging van de ongeschiktheid
t.g.v. een arbeidsongeval niet aanvaard.

13.

AZERTiE,
personeelsaangelegenheden,
kennisneming

werfreserve

trainer-coach,

organisatie:

Het Bestuurscomité neemt akte van de organisatie van een toetsingscommissie voor het aanleggen van
een werfreserve trainer-coach.

14.

Gemeenschappelijke diensten, personeelsaangelegenheden, toekenning van onbetaald
verlof (recht of gunst): goedkeuring

Hoewel het besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. het onbetaald verlof niet van toepassing is, zal het
onderwerp opnieuw worden geagendeerd voor overleg en onderhandeling binnen HOC-BOC per
activiteitencentrum.
15.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

16.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

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

17.

Ter Heide,
goedkeuring

personeelsaangelegenheden,

arbeidsongevallen,

consolidatiebeslissingen:

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.
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18.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, mevrouw I. D., opnemen van een mandaat als
bestuurder: goedkeuring

Het Bestuurscomité heeft geen bezwaren tegen het opnemen van een mandaat als bestuurder.

19.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling
functieprofiel opvoedend personeel klasse 1: goedkeuring

-

arbeidsreglement,

Het Bestuurscomité bespreekt de aanpassingen aan het functieprofiel van opvoedend personeel klasse 1
en keurt het profiel principieel goed zodat het onderhandeld kan worden binnen HOC-BOC Ter Heide.

20.

Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, fase 1,
nieuwbouw van 4 woonhuizen en een dagcentrum, aanvraag subsidiebelofte, advies d.d. 24
januari 2017 van VIPA-coördinatiecommissie: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief d.d. 24 januari 2017 van VIPA waarmee het positieve
advies van de VIPA-Coördinatiecommissie tot het verstrekken van een subsidiebelofte en alle
bijhorende documenten worden meegedeeld.

21.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekten, aanvraag P. W.: goedkeuring

Het Bestuurscomité keurt de ontwerpbeslissing betreffende een blijvende invaliditeit goed.

22.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken en verdere voorbereidingen:
goedkeuring

Aan de hand van de verslagen van de vergaderingen van het Bestuurscomité d.d. 9 en 15 februari 2017
wordt de stand van zaken door het Bestuurscomité opgemaakt.

23.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 9 maart 2017, agenda: goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 9 maart 2017 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda als
volgt op:
1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 januari 2017: goedkeuring
2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacantverklaring: goedkeuring
4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, schooljaren 2017-2018 t.e.m. 2019-2020, criteria
voor de verdeling van de uren voor paramedisch, orthopedagogisch en/of sociaal personeel:
goedkeuring
5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling – arbeidsreglement, diverse
wijzigingen: bekrachtiging
6. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, campus Zonhoven, fase 1, nieuwbouw van
4 woonhuizen en een dagcentrum, aanvraag subsidiebelofte, advies d.d. 24 januari 2017 van VIPAcoördinatiecommissie: kennisneming.

24.

BuSO De Wissel, algemeen beleid, organisatie schooljaar 2017-2018: goedkeuring

Het Bestuurscomité geeft zijn goedkeuring aan het voorstel van organisatie met inbegrepen de vrije dagen
voor het schooljaar 2017-2018.
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