Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

De Raad van Bestuur, vergadering van 14 september 2017, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 juni 2017: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 8 juni 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.

3.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, criteria i.v.m. de terbeschikkingstelling van
paramedisch, orthopedagogisch en/of sociaal personeel voor de schooljaren 2017-2018
t.e.m. 2019-2020, wijziging: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt voor de schooljaren 2017-2018 t.e.m. 2019-2020 de criteria voor de
verdeling van de uren paramedisch, orthopedagogisch en/of sociaal personeel goed.

4.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling - arbeidsreglement, diverse
aanpassingen na HOC-BOC: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling (het arbeidsreglement)
houdende het administratief en geldelijk statuut van de medewerkers van AZERTiE goed.

5.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoeming van directeur:
kennisneming

Gemandateerd heeft het Bestuurscomité mevrouw Sandra Simons vastbenoemd als directeur BuSO
De Wissel vanaf 1 september 2017.

6.

BuSO De Wissel, schooljaar 2017-2018, toetreding tot een ondersteuningsnetwerk:
kennisneming

Gemandateerd heeft het Bestuurscomité beslist om toe te treden tot het Ondersteuningsnetwerk
Provinciaal, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs Limburg opgericht in samenwerking tussen OVSG
en POV.

7.

Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, campus Zonhoven, fase 4 woningen en
dagcentrum, BEO-veld, stand van zaken: kennisneming

Gemandateerd heeft het Bestuurscomité de aanbestedingsprocedure “open offerteaanvraag” en het
lastenkohier vastgesteld en nadien op basis van het gunningsvoorstel de werken toegewezen aan
Putboringen Verheyden bvba uit Sint-Katelijne-Waver.
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8.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, werving en selectie directeur financiën:
kennisneming

De selectieprocedure heeft geleid tot de aanwerving van de heer Geert Clijsters uit Zonhoven.

9.

IGL Secretariaat, dossier fiscale attesten, stand van zaken: kennisneming

Het overleg met het Kabinet van de Minister van Financiën resulteerde zonder te moeten dagvaarden
in een akkoord om de erkenning te verlengen voor de jaren 2017 en 2018.

10.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken + goedkeuringen

De Voorzitter geeft toelichting over het overleg en de stand van zaken in het dossier toekomst.
Na beraadslaging keurt de Raad van Bestuur het dossier toekomst goed en beslist om dit dossier te
agenderen voor de gewone vergadering d.d. 8 december 2017 van de Algemene Vergadering.

IGL Raad van Bestuur

14 september 2017

-2–

