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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Bestuurscomité, vergadering van 21 mei 2014, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 23 april 2014: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 23 april 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 mei 2014: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 8 mei 2014 van de Raad van Bestuur wordt gelezen
en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, verschillende verlofaanvragen (8):
kennisneming

Het Bestuurscomité keurt voor een aantal personeelsleden de verlofaanvragen goed.

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, werfreserve technisch adviseur:
kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de wervingsprocedure voor het aanleggen een
werfreserve technisch adviseur.

6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt een arbeidsongeval aanvaard.

7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve trainer-coach: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van de resultaten van de toetsingscommissie voor het
aanleggen van een werfreserve trainer-coach.

8. AZERTiE, inhoudelijk beleid, projectontwikkeling 2014: goedkeuring

Na beraadslaging geeft het Bestuurscomité zijn principiële goedkeuring om voor de volgende
projecten de nodige voorbereiding te doen, maar de uitvoering van deze projecten dient eerst voor
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goedkeuring voorgelegd:
 Het project Indicatiestelling binnen het Maatwerkdecreet van 12 juli 2013.
 Het project Tewerkstelling personen met autisme in de IT (gerelateerde) sector binnen het

Maatwerkdecreet (maatwerkafdeling.
 Het project Loopbaanbegeleiding bij burn-out.
 Het project Outplacement.

9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

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

11. Ter Heide, inhoudelijk beleid, inspectieverslag d.d. 24 maart 2014: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van het inspectieverslag d.d. 24 maart 2014 betreffende een
onaangekondigd bezoek op 18 maart 2014 aan de campus Brikhof te Hoepertingen-Borgloon
en feliciteert de directie en de medewerkers met dit resultaat.

12. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 5 juni 2014, agenda, voorstel
tot verdaging: goedkeuring

Omdat er geen agendapunten voor beraadslaging door de Raad van Bestuur voorliggen, beslist
het Bestuurscomité om de vergadering d.d. 5 juni 2014 van de Raad van Bestuur te verdagen.

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, vonnis Arbeids-
rechtbank Tongeren: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van het vonnis d.d. 24 maart 2014 van de Arbeidsrechtbank van
Tongeren, waarbij een ongeval d.d. 19 april 2010 gekwalificeerd wordt als een arbeidsongeval
met een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 19 april 2010 tot en met 20 juni 2010 en
een consolidatie op 21 juni 2010 zonder blijvende economische arbeidsongeschiktheid.

14. Diverse mededelingen

a. Er werden fouten vastgesteld in de sociale balans, onderdeel van de jaarrekening 2014.
b. De dadingsovereenkomst voor goedkeuring voorligt bij de derde betrokken partij, Kebro NV,

nadat ze formeel goedgekeurd werd door Façade Beton BV.
c. Er contacten zijn met enkele immobiliënkantoren en bedrijven voor de verhuring van het

gebouw ES (BuSO De Wissel).
d. De toelichting over IGL tijdens de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 april 2014 van

Zonhoven zeer goed was, maar dat er geen debat of vraagstelling volgde.


