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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 23 oktober 2014, verkort verslag  
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 september 2014: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 11 september 2014 van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier S. B., stand van zaken: 

kennisneming  

De voorzitter verwijst naar het bericht d.d. 10 oktober 2014, waarmee de veroordeling van de 

heer S. B. door de Correctionele Rechtbank van Tongeren wordt meegedeeld en deelt mee dat 

op advies van de aangestelde raadsman de ambtsbeëindiging nog niet werd betekend omdat 

betrokkene nog beroep kan aantekenen.  

 

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier S. H., vraag tot opstarten 

van een tuchtprocedure: goedkeuring  

Omdat de toegelichte feiten kunnen gekwalificeerd worden als een ernstige inbreuk op het 

arbeidsreglement van BuSO De Wissel en in het bijzonder op de artikelen 113, 115 en 116, 

vraagt de voorzitter aan de Raad van Bestuur om voor deze inbreuk een tuchtprocedure te 

starten en met als voorstel van tuchtsanctie de schorsing bij tuchtmaatregel gedurende drie 

maanden in overeenstemming met het artikel 64 van het Decreet van 27 maart 1991 

betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en 

de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. 

Na beraadslaging geeft de Raad van Bestuur unaniem zijn akkoord. 

 

5. IGL Gemeenschappelijke diensten, tussentijdse rekening op 30 juni 2014: 

goedkeuring 

Het financiële verslag per 30 juni 2014, dat afsluit met een winst van 117 892,29 EUR, wordt 

goedgekeurd, zal worden overgemaakt aan de commissaris-revisor en als onderdeel van de 

begroting 2015 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering. 

 

6. IGL Gemeenschappelijke diensten, ontwerpbegroting 2014: goedkeuring 

De ontwerpbegroting 2015 wordt goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de 
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Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

7. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van bestuurder 

namens Stad Tongeren: goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag als bestuurder A van de heer Jos 

Schouterden en benoemt mevrouw Greetje Adams voorlopig tot bestuurder A in afwachting 

van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering tijdens haar vergadering van 12 

december 2014. 

 

8. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 12 december 2014, 

agenda: goedkeuring 

Voor de buitengewone vergadering d.d. 12 december 2014 van de Algemene Vergadering om 

18.00 uur in de in de refter van het activiteitencentrum Ter Heide, Klotstraat 125 te Genk, wordt 

de agenda als volgt opgesteld: 

1. De definitieve verkiezing van bestuurders A (deelnemers-gemeenten)  

2. Financieel rapport over het eerste semester 2014, balans, resultaat en saldo per 30 

juni 2014: kennisneming 

3. Begroting 2015: goedkeuring. 

 

9. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van bestuurder 

namens Stad Bilzen: goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt akte van het ambtshalve ontslag als bestuurder A van de heer 

Wouter Raskin. 

 


