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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 24 september 2014, verkort verslag  
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 27 augustus 2014: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 27 augustus 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

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

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 11 september 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, wijziging van functieomschrijving 

van leraar BGV: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt een afwijking in de functieomschrijving van leraar BGV en keurt 

deze individuele aanpassingen goed. 

 

5. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, kennisgeving bijsturingsgesprek: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité beraadslaagt over een bijsturingsgesprek met een leraar BGV. 

 

De Voorzitter deelt mee dat betrokkene op zijn politieke zitdag als Schepen van de Stad Genk 

is verschenen en daar zijn verhaal heeft gedaan. 

 

Gelet op de feiten die het voorwerp uitmaken van dit bijsturingsgesprek en overwegende dat de 

ouder van de betrokken leerling te kennen heeft gegeven klacht neer te leggen tegen de leraar 

wenst het Bestuurscomité dat dit dossier verder wordt uitgeklaard rekening houdend met de 

bepalingen van het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling. De administratie dient zich 

juridisch te laten bijstaan. 
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6. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, aanvraag tot oprichting van de afdeling 

Winkelhulp binnen OV3: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt de oprichting van de afdeling Winkelhulp binnen OV3 en de 

afbouw van de afdeling Onderhoud en professionele schoonmaak in instellingen en neemt 

hiervan akte. 

 

7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: goedkeuring 

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

 

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

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

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

aanvaard of niet aanvaard.  

 

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

Er wordt door het Bestuurscomité eerst kort teruggekomen op de toelichting d.d. 8 september 

2014 in de Verenigde Commissies van de Provincieraad van Limburg. 

 

Wat betreft het dossier van de toekomst van IGL wordt afgesproken dat de basisnota afgerond 

wordt tijdens de vergadering van 22 oktober 2014 van het Bestuurscomité.  

Daarna zal de Raad van Bestuur worden geraadpleegd. 

 

11. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, Open Oproep Vlaams Bouwmeester, 

resultaat: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt kennis van het resultaat van de Open Oproep van de Vlaams 

Bouwmeester. 

 

Met de eerst gerangschikte zal via een onderhandelingsprocedure een overeenkomst worden 

opgesteld. 


