Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Bestuurscomité, vergadering van 27 augustus 2014, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 26 juni 2014: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 26 juni 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.

2.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 1 juli 2014: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 1 juli 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en goedgekeurd.

3.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier leerkracht BuSO De Wissel, bevel tot
dagvaarding: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van het bevel tot dagvaarding d.d. 23 juli 2014 betreffende het dossier
van een leerkracht BuSO De Wissel, om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank, afdeling
Tongeren, op 11 september 2014.

4.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, diversiteitsplan: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt kennis van het loopbaan- en diversiteitsplan van AZERTiE.

5.

AZERTiE, logistiek
kennisneming

beleid,

aankoop

meubilair,

verslag

aanbestedingsprocedure:

Het Bestuurscomité neemt kennis van het verslag van de aanbestedingsprocedure voor de aankoop van
meubilair voor een bedrag van 29 912,41 EUR, incl. BTW.

6.

AZERTiE, inhoudelijk beleid, project tewerkstelling binnen Maatwerkdecreet, opvolging
Passwerk en GOB Ter Engelen: kennisneming

De heer Y. Moriën, directeur AZERTiE, brengt mondeling verslag uit over het overleg met GOB Ter
Engelen (vzw Arbeidskansen) om samen een project binnen het Maatwerkdecreet uit te werken,
waarbij AZERTiE zal zorgen voor het aanbrengen van de cliënten en het ontwikkelen van hun
competenties.
Ook deelt hij mee dat in het najaar Passwerk onder de auspiciën van VDAB, zal starten met een
tewerkstellingsproject in Hasselt, waarvoor AZERTiE de cliënten zal leveren en ook zal instaan voor
de begeleiding. AZERTiE zal ook in de opvang voorzien van de niet behouden cliënten.
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7.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

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

8.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

9.

Ter Heide, algemeen beleid, VAPH, Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) en
MultiFunctioneel Centrum Minderjarigen (MFC) vanaf 1 januari 2015, aanvaarding van
kandidatuur: kennisneming

De kandidatuur om vanaf 1 januari 2015 te fungeren als FMC en FAM werd door het VAPH behouden.

10.

Ter Heide, logistiek beleid, aankoop van een voedingsmanagementsysteem,
onderhandelingsprocedure met bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de aanbestedingsprocedure voor een voedingsmanagementsysteem en zal
het lastenkohier voor een onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor goedkeuring aan de Raad
van Bestuur voorleggen.

11.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 11 september 2014, agenda:
goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 11 september 2014 om 18.00 uur van de Raad van Bestuur bepaalt het
Bestuurscomité de vergaderplaats op Ter Heide, campus Brikhof te Hoepertingen-Borgloon en stelt de
agenda als volgt op:
1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 mei 2014: goedkeuring
2. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, vaststelling van blijvende
invaliditeit: bekrachtiging
3. Ter Heide, logistiek beleid, levering van een voedingsmanagementsysteem,
onderhandelingsprocedure met bekendmaking, lastenkohier: goedkeuring
4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van bestuurder namens Stad
Lommel: goedkeuring
5. IGL Secretariaat, commissaris-revisor, wijziging van vaste vertegenwoordiger: goedkeuring
6. IGL Secretariaat, diversen (o.a. de vooraf ingediende vragen)
7. Ter Heide, campus Brikhof - Hoepertingen, toelichting opnamebeleid en bezoek aan
infrastructuur.

12.

IGL Secretariaat, algemeen beleid, dossier verlenging, opvolging: kennisneming

Geen nieuws te melden.

13.

IGL Secretariaat, bestuursorganen, planning september – december 2014: kennisgeving

Het Bestuurscomité bespreekt de planning voor de bestuursvergaderingen in de periode septemberdecember 2014 en beslist om de vergadering van de Raad van Bestuur van 11 december te verplaatsen
naar 12 december.
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