
 

 

IGL Bestuurscomité 26 oktober 2017 - 1 - 

 

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 Het Bestuurscomité, vergadering van 26 oktober 2017, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 5 oktober 2017: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 5 oktober 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 oktober 2017: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 12 oktober 2017 van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. 

 

3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming  

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming  

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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

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

beslist. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: 

goedkeuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel van besluit om de toepassing van artikel 32bis van 

het Arbeidsreglement Ter Heide tot een nader te bepalen datum uit te stellen voor goedkeuring 

worden voorgelegd. 
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9. Ter Heide, inhoudelijk beleid, gebruikersklacht, duiding en plan van aanpak: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité wordt geïnformeerd over een klacht(en) geuit door een ouder van een 

gebruiker en de chronologie van de verschillende ondernomen acties tot uitklaring. 

 

10. Ter Heide, financieel beleid, ontsporing VAPH-budget: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de vertrouwelijke nota van de koepelvereniging SOM. 

 

11. Ter Heide / AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, besteding 

restmiddelen VIA: goedkeuring 

Het Bestuurscomité geeft zijn goedkeuring voor onderhandeling van het voorstel om de 

toegekende restmiddelen uit VIA 4 aan te wenden voor een tijdelijke verhoging van de 

patronale bijdrage in de maaltijdcheques in het jaar 2018 met een bedrag van 0,30 EUR tot 1,71 

EUR. 

 

12. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtshalve ambtsbeëindiging: goedkeuring 

Het Bestuurscomité zal de ambtshalve beëindiging van het mandaat als bestuurder van de heer 

Theo Dekoning, gemeente Lummen, voor vaststelling aan de Raad van Bestuur voorleggen. 

 

13. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, bekrachtiging van al de besluiten genomen 

vanaf 10 maart 2016: goedkeuring 

Naar aanleiding van de ambtshalve beëindiging van een mandaat als bestuurder besluit het 

Bestuurscomité om alle besluiten genomen door de Raad van Bestuur tijdens zijn 

vergaderingen van 10 maart 2016 tot en met 12 oktober 2017 voor bekrachtiging voor te leggen 

aan de Raad van Bestuur in een rechtsgeldige samenstelling. 

 

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

In opvolging komen de verschillende onderdelen aan bod. 

 

15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 9 november 2017, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 9 november 2017 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité 

de agenda als volgt op: 

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

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

3. AZERTiE, algemeen beleid, ontbinding en vereffening FeGOB vzw: goedkeuring 

4. AZERTiE, algemeen beleid, aansluiting bij Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw: 

goedkeuring 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging: goedkeuring 

6. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtshalve ambtsbeëindiging van bestuurder A: 

goedkeuring 

7. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, bekrachtiging van al de genomen besluiten sinds 10 
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maart 2016: goedkeuring 

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

 

16. AZERTiE, algemeen beleid, FeGOB vzw, ontbinding en vereffening: goedkeuring 

Het Bestuurscomité beslist om aan de Raad van Bestuur voor de vertegenwoordigers van IGL – 

AZERTiE in de Algemene Vergadering van FeGOB vzw een mandaat tot goedkeuring van de 

ontbinding en vereffening te vragen en zal ook aan de Raad van Bestuur het lidmaatschap bij 

Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw voor goedkeuring voorleggen. 

 

Het Bestuurscomité wordt geïnformeerd over de overheidsopdracht onderhands uitgeschreven 

door Jobpunt Vlaanderen en over de stand van zaken m.b.t. de samenwerking met 

arbeidsgeneeskundige diensten in het kader van de re-integratie van langdurige arbeids-

ongeschikte werknemers. 

 


