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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 13 juni 2013, verkort verslag

Mevrouw Anick Berghmans wordt verwelkomd als bestuurder A. Zij verklaart te 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.

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 6 mei 2013: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 6 mei 2013 van de Raad van Bestuur wordt gelezen,
aangevuld en goedgekeurd.

2. BC Ter Heide, levering van voertuigen, algemene offerteaanvraag, lastenkohier:
goedkeuring

De overheidsopdracht voor BC Ter Heide, levering van voertuigen, algemene offerte-
aanvraag, zoals voorzien in het bijzonder bestek met nummer 2013/006 opgesteld door de
Aankoopdienst Ter Heide, met een raming van € 122.507,28 excl. btw of € 148.233,81 incl.
21% btw wordt goedgekeurd.

3. BC Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijzigingen:
goedkeuring

Het Arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de contractuele
medewerkers van Ter Heide wordt goedgekeurd en is van toepassing vanaf 1 september 2013.

Voor de contractuele personeelsleden van Ter Heide en het secretariaat van IGL vervangt het
Arbeidsreglement integraal het Personeelsstatuut van de contractuele personeelsleden, het
Arbeidsreglement van IGL en de Geldelijke rechtspositieregeling voor de personeelsleden
van Ter Heide.

4. IGL Gemeenschappelijke diensten, volmachten op bankrekeningen, wijziging:
goedkeuring

De beheersbevoegdheden op de financiële rekeningen van IGL toegekend aan mevrouw Vera
Withofs worden ingetrokken en toegekend aan de heer Guido Vandebrouck.

Het Organisatie- en beslissingsmodel, bijlage 4: Betalingsbevoegdheden wordt in
overeenstemming met dit besluit aangepast.
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5. IGL Secretariaat, mandaten binnen en buiten IGL in te vullen door bestuurders:
goedkeuring

De interne en externe mandaten worden als volgt ingevuld:
1. Interne mandaten in de syndicale overlegstructuren:
 HOC-BOC IGL: de heer Guido Vandebrouck
 HOC-BOC Ter Heide: de heer Lucien Eyckmans
 HOC PBW Ter Heide: de heer Lucien Eyckmans
 HOC-BOC AZERTiE: mevrouw Liesbeth Gabriels
 HOC PBW AZERTiE: mevrouw Liesbeth Gabriels
 ABOC De Wissel: de heer Frederick Vandeput;

2. Externe mandaten in volgende verenigingen:
Algemene Vergadering
 VVSG vzw (corresponderend lid): ad hoc aanduiding
 OVSG vzw: ad hoc aanduiding
 Scholengemeenschap Sint-Maarten Genk vzw: de heer Guido Vandebrouck en

mevrouw Veerle Schoenmaekers
 Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning vzw (NOC): mevrouw Anick Berghmans;
Raad van Bestuur
 Scholengemeenschap Sint-Maarten Genk vzw: de heer Guido Vandebrouck
 Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning vzw (NOC): mevrouw Anick Berghmans.

Het Organisatie- en beslissingsmodel, onderdeel aanwerving en selectie van personeel, wordt
in overeenstemming met dit besluit aangepast.

6. IGL Secretariaat, samenhang tussen Raad van Bestuur, Bestuurscomité en
Directiecomité: kennisneming

De heer G. Vandebrouck, voorzitter, brengt aan de hand van het organogram
(http://extranet.iglimburg.be/sites/default/files/organisatie-_en_beslissingsmodel_organogram.pdf) de samen-
hang tussen Raad van Bestuur, Bestuurscomité en Directiecomité in herinnering. Het geheel
staat beschreven in het Organisatie- en beslissingsmodel.

7. BuSO De Wissel, kennismaking met dit activiteitencentrum

De heer Guido Vandebrouck, voorzitter, geeft het woord aan de heer Guy Meert, directeur
BuSO De Wissel, zodat hij de Raad van Bestuur kennis kan laten maken met de school.
Hij toont eerst een film over de school, geeft de visie weer (Voorbereiden op de grote wereld)
en sluit af met een rondleiding door de infrastructuur.


