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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Raad van Bestuur, vergadering van 14 maart 2013, verkort verslag

Mevrouw Karolien Eens en mevrouw Silke Hillen worden verwelkomt als bestuurder A. Zij
verklaren dat zij voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden zoals vastgelegd in de artikelen 46
(aantal mandaten) en 48 (onverenigbaarheden) van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking, worden in overeenstemming met het besluit d.d. 22
februari 2013 van de Algemene Vergadering als bestuurder voor de bestuurdersgroep A
geïnstalleerd.

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 1 maart 2013:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 1 maart 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen,
aangepast en goedgekeurd.

2. IGL en haar instellingen, kennismaking

Het directieteam van IGL bestaande uit de heren Paul Geypen, algemeen directeur BC Ter
Heide, Guy Meert, directeur BuSO De Wissel, Yves Moriën, directeur AZERTiE, en Henri
Vandermeulen, secretaris, geven uitgebreid toelichting over de structuur en de bestuurlijke
werking van IGL.

Ter voorbereiding van de vergadering d.d. 18 april 2013, waar onder ander het nieuwe
ondernemingsplan voor de periode 2013-2018 zal worden besproken, worden de evaluatie-
rapporten van de periode 2007-2012 van de drie instellingen, goedgekeurd door de Raad van
Bestuur, overhandigd.

3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve trainer-coach, toetsings-
commissie, resultaten: bekrachtiging

De Raad van Bestuur neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het
aanleggen van een werfreserve trainer-coach.

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

5. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten en
bevorderingen.
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6. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werfreserve leefgroepmedewerker,
toetsingscommissie d.d. 31 januari 2013, resultaten: goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 31 januari
2013 voor het aanleggen van een werfreserve leefgroepmedewerker.

7. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werfreserve leefgroepmedewerker,
toetsingscommissie d.d. 1 maart 2013, resultaten: goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 1 maart
2013 voor het aanleggen van een werfreserve leefgroepmedewerker.

8. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werfreserve leefgroepmedewerker,
toetsingscommissie d.d. 4 maart 2013, resultaten: goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 4 maart
2013 voor het aanleggen van een werfreserve leefgroepmedewerker.

9. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werfreserve medewerker onderhoud,
toetsingscommissie d.d. 8 februari 2013, resultaten: goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie op 8 februari
2013 voor het aanleggen van een werfreserve medewerker onderhoud.

10. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goed-
keuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen
aanvaard of niet aanvaard.

11. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie-
beslissing: goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van MEDEX wordt een aantal arbeidsongevallen
geconsolideerd met een blijvende invaliditeit van 0 %.

12. BuSO De Wissel, OV3 Onderhoud en professionele schoonmaak,
inschrijvingsstop: goedkeuring

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring om voor het schooljaar 2012-2013 een
inschrijvingsstop in te stellen voor de afdeling OV3 Onderhoud en professionele
schoonmaak, klas 2/3 OP.
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan het Lokaal Overleg Platform.
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13. BuSO De Wissel, OV3 Hoeklassen, inschrijvingsstop: goedkeuring

De Raad van Bestuur geeft zijn goedkeuring om voor het schooljaar 2012-2013 een
inschrijvingsstop in te stellen voor de afdeling OV3 Hoeklassen, klas 2/3 HL.
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan het Lokaal Overleg Platform.

14. IGL Gemeenschappelijke diensten, levering van elektriciteit en aardgas,
gezamenlijke openbare aanbesteding Provinciebestuur Limburg, lastenkohier en
mandatering: goedkeuring

De Raad van Bestuur besluit als volgt:
 Het Provinciebestuur van Limburg wordt gemandateerd om in onze naam bij de gunning

en de uitvoering van de opdracht op te treden.
 Het bijzonder bestek “Levering van energie (gas, elektriciteit) aan de provinciale

instellingen, stads- en gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, politiezones, vzw’s,
intergemeentelijke verenigingen, gehandicaptenvoorzieningen en woonzorg-
voorzieningen”, opgesteld door het Provinciebestuur van Limburg wordt goedgekeurd.

 In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht is IGL OV mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

 De lijst met afnamepunten maakt onlosmakelijk deel uit van het bijzonder bestek.
 De heer Guido Vandebrouck, voorzitter, en de heer Henri Vandermeulen, secretaris,

worden hierbij gemachtigd het nodige te doen in uitvoering van deze beslissing.


