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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 

De Raad van Bestuur, vergadering van 8 juni 2017, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 mei 2017: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 11 mei 2017 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

7. AZERTiE, project “Kom op voor werk bij kanker”: kennisgeving 

Het project “Kom op voor kanker bij werk” met een aanbod voor zowel werknemers als 

werkgevers wordt uitgebreid toegelicht. 

 

3. BuSO de Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen vanaf 1 juli 

2017: goedkeuring  

Een aantal personeelsleden van BuSO De Wissel worden onder voorbehoud van goedkeuring 

door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, op 1 juli 2016 

vastbenoemd. 

 

9. BuSO De Wissel, vaste benoeming van de directeur a.i., mandatering: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur mandateert het Bestuurscomité om over te gaan tot een vaste 

benoeming van de directeur a.i. van BuSO De Wissel, zodra de uren directeur beschikbaar 

zullen zijn. 

  

4. Ter Heide, ICT beleid, levering van serverpark en storage, 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring  

Het lastenkohier voor Ter Heide, ICT-beleid, aankoop en configuratie van servers, storage, 

software en switches, middels een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, wordt 

goedgekeurd. 
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5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement, 

werving en functieprofiel coördinator communicatie en positionering: 

goedkeuring  

6. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement, 

werving en functieprofiel directeur financiën en ICT: goedkeuring  

Het functieprofiel Coördinator communicatie en positionering en het functieprofiel Directeur 

financiën en ICT worden goedgekeurd, evenals de bijhorende wervingsprocedure. 

 

8. BuSO De Wissel, toetreding tot een ondersteuningsnetwerk, mandatering: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur mandateert het Bestuurscomité om de toetreding tot het 

ondersteuningsnetwerk te regelen. 

 

10. Ter Heide, masterplan, fase 1 campus Zonhoven, aanleg van BEO-velden, 

aanbesteding, mandatering: goedkeuring 

De Raad van Bestuur mandateert het Bestuurscomité om het lastenkohier voor het aanleggen 

van dit BEO-veld, open offerteaanvraag, goed te keuren. 

 

 


