Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Het Bestuurscomité, vergadering van 21 juni 2017, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, overleg met de politieke partijen

Met de vertegenwoordigers van de vier grootste Limburgse politieke partijen wordt het dossier
toekomst verder besproken en gefinaliseerd.
2.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 10 mei 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 10 mei 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.
3.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 24 mei 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 24 mei 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.
4.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 juni 2017: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 8 juni 2017 van de Raad van Bestuur wordt
gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.
5.

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, wijziging: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal voor de schooljaren 2017-2018 t.e.m. 2019-2020 de criteria voor
de verdeling van de uren paramedisch, orthopedagogisch en/of sociaal personeel voor
goedkeuring worden voorgelegd.
6.

BuSO De Wissel, dossier toekomst, overdracht naar Provincie Limburg, stand van
zaken na overleg d.d. 15 juni 2017: kennisneming

De overdracht van de school op basis van de desiderata van de Raad van Bestuur kan gebeuren
en de overdracht wordt juridisch voorbereid zodat tijdens het laatste trimester van 2017 alles
kan worden afgerond.
7.

BuSO De Wissel, schooljaar 2017-2018, toetreding tot een ondersteuningsnetwerk:
goedkeuring

Het Bestuurscomité beslist om toe te treden tot het Ondersteuningsnetwerk Provinciaal,
Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Limburg.
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8.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoeming van directeur:
goedkeuring

Het Bestuurscomité stelt de vaste benoeming van de directeur uit.
9.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van een toegekende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.
10.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve trainer-coach, resultaten:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor de
werfreserve trainer-coach.
11.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement,
diverse aanpassingen na HOC-BOC: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zullen de aanpassingen aan de rechtspositieregeling (het
arbeidsreglement) houdende het administratief en geldelijk statuut van de medewerkers van
AZERTiE voor goedkeuring worden voorgelegd.
12.

AZERTiE, inhoudelijk beleid, ontwikkelingen binnen de sector, vraag tot fusie:
goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken en zal tijdens zijn vergadering van 30
augustus 2017 een standpunt innemen en dat voorleggen aan de Raad van Bestuur op 14
september 2017.
13.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.
14.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

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

15.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen:
goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.
16.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindiging van een arbeidsovereenkomst:
goedkeuring

Het Bestuurscomité gaat akkoord met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het
voorstel van dading.
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17.

Ter Heide, financieel beleid, masterplan, financiering 1ste fase en volgende fasen:
kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de financiering van het masterplan, eerste fase en volgende
fasen.
18.

Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, campus Zonhoven, update van het budget:
goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de aanpassingen van de budgetten en ramingen voor de
realisatie van het masterplan, eerste fase.
19.

Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, campus Zonhoven, perceel aanleg van BEOvelden, open offerteaanvraag en lastenkohier: goedkeuring

Het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, campus Zonhoven, 4 woningen
en 1 dagcentrum, perceel aanleg van BEO-veld, met een geraamde kostprijs van 270 000 EUR,
middels een open offerteaanvraag, worden goedgekeurd.
20.

Ter Heide, logistiek beleid, campus Genk, renovatie hoogspanningscabine,
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, gunningsvoorstel: goedkeuring

De werken “renovatie hoogspanningscabine” worden toegewezen aan de firma EPA voor een
bedrag van 36 646,74 EUR, excl. btw.
21.

Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, campus Zonhoven, VIPA-toekenning van
subsidie: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de brief d.d. 15 juni 2017 van de heer J. Vandeurzen, Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, houdende de toekenning van een VIPAsubsidiebelofte.
22.

IGL Secretariaat, dossier fiscale attesten, stand van zaken: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt de stand van zaken meegedeeld.
23.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werving en selectie directeur financiën,
externe ondersteuning: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de wervings- en selectieprocedure voor een
nieuwe directeur financiën Ter Heide is toegewezen aan de firma Ascento.
24.

BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, GOK, inspectie d.d. 16 juni 2017:
kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de inspectie betreffende de Gelijke
Onderwijskansen een gunstig resultaat gaf.

IGL Bestuurscomité

21 juni 2017

-3-

