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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 22 februari 2018, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 25 januari 2018: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 25 januari 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 februari 2018: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 8 februari 2018 van de Raad van Bestuur wordt 

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

 

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 15 februari 2018: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 15 februari 2018 van de Raad van Bestuur, 

schriftelijke procedure, wordt gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van 

Bestuur worden voorgelegd. 

 

4. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 15 februari 2018: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 15 februari 2018 van het Bestuurscomité, schriftelijke 

procedure, wordt gelezen en goedgekeurd. 

 

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure, aanstelling van een 

advocaat: bekrachtiging 

Het Bestuurscomité bekrachtigt de aanstelling van meester An Coolsaet uit Antwerpen.  

 

6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt een aantal aanpassingen aan het arbeidsreglement van AZERTiE 

principieel goed voor onderhandeling in HOC-BOC AZERTiE. 

 

7. AZERTiE, inhoudelijke werking, VDAB-opdracht, wijzigingen (Provinciale 

Samenwerkingsovereenkomst): goedkeuring 

Uitgesteld. 
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8. AZERTiE, inhoudelijke werking, tender Tijdelijke werkervaring werkzoekenden 

(bestek 2017/50039), voorstel tot intekenen: goedkeuring 

Het Bestuurscomité geeft zijn goedkeuring voor intekening op de VDAB-tender Tijdelijke 

werkervaring werkzoekenden. 

 

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring  

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 

 

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

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

beslist. 

 

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: 

goedkeuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

13. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, 

informatieplicht: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. werkingskosten 

groter dan 25 000 EUR, excl. btw. 

 

14. Ter Heide, financieel beleid, toetreding tot raamovereenkomst Proclim voor levering 

van gasolie: goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt goed de deelname via mandaatstelling aan de raamovereenkomst 

voor levering van gasolie en gasolie extra, georganiseerd door Proclim. 

 

15. Ter Heide, ICT-beleid, toetreding tot raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap 

voor levering van diverse ICT-materialen: goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt goed om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als 

opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop diverse ICT-producten 

ten behoeve van de Vlaamse Overheid en lokale/provinciale besturen”.  
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16. Ter Heide, algemeen beleid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of 

General Data Protection Regulation (GDPR), inwerkingtreding op 25 mei 2018, 

standpuntbepaling: goedkeuring 

Het Bestuurscomité onderschrijft de piste om voor het aanstellen van de functionaris voor 

gegevensbescherming (DPO) samen te werken met de deelnemers van IGL en zal ze verder 

(laten) onderzoeken. 

 

17. Ter Heide, inhoudelijk beleid, uitbreiding GES+, erkenning VAPH: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de beslissing betreffende de erkenning als MFC en meer 

bepaald van de uitbreiding GES+ met 6 plaatsen. 

 

18. Ter Heide, inhoudelijk beleid, inspectieverslagen: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt kennis van de inspectieverslagen. 

 

19. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vrijwillig ontslag uit de functie interne 

preventieadviseur: goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van het vrijwillig ontslag van de titularis uit de functie interne 

preventieadviseur en zijn herplaatsing als hoofd technische dienst Borgloon. 

 

20. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, herwerking: goedkeuring  

Aan de Raad van Bestuur zal de goedkeuring van het volledig vernieuwde arbeidsreglement 

voor de personeelsleden van Ter Heide en het secretariaat IGL ingaande op 15 maart 2018 

worden voorgelegd. 

 

21. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, ontwerpbeslissing: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité besluit over een aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.  
 

22. IGL Secretariaat, dossier toekomst, uittreding van de Provincie Limburg, stand van 

zaken: kennisneming 

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de overeenkomst betreffende de uittreding van de 

Provincie Limburg uit IGL pas zal worden goedgekeurd door de Provincieraad van Limburg op 

21 maart 2018. 

 

Het ontwerp van deze overeenkomst zal eventueel ad hoc worden geagendeerd voor de 

vergadering d.d. 8 maart 2018 van de Raad van Bestuur. 
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23. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 8 maart 2018, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 8 maart 2018 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de 

agenda als volgt op: 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 februari 2018: goedkeuring 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 15 februari 2018: goedkeuring 

3. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, volledige herwerking: 

goedkeuring 

5. IGL Secretariaat, dossier toekomst, uittreding van de Provincie Limburg, stand van 

zaken: kennisneming  

6. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacantverklaring: goedkeuring 

7. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure Steven Houben, planning 

procedureverloop: goedkeuring. 

  

24. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure, preventieve 

schorsing bij hoogdringendheid, horen en beraadslaging 

De voorzitter geeft een korte toelichting over het verloop van de hoorzitting en schorst 

vervolgens om 10.05 uur de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering om 10.35 uur. 

 

Het Bestuurscomité beslist unaniem om de opgelegde preventieve schorsing voor de duur van 

één jaar te bevestigen. 

 

25. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vacantverklaring: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal de vacantverklaring van de ambten voor vaste benoeming op 1 juli 

2018 worden voorgelegd. 

 


