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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 8 oktober 2014, verkort verslag  

 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 24 september 2014: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 24 september 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

2. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier leerkracht S. H., stand van 

zaken en standpuntbepaling: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld om tegen betrokkene een tuchtprocedure te 

openen. 

 

3. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst van mevrouw N. E., 

beëindiging door verbreking: bekrachtiging 

De verbreking van de arbeidsovereenkomst van mevrouw N. E. op 26 september 2014 met een 

opzegvergoeding van 3 maanden en 6 weken wordt bekrachtigd. 

 

4. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het 

eerste semester 2014, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2014: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal het volgende voorstel van besluit ter goedkeuring worden 

voorgelegd: Het financiële verslag per 30 juni 2014, dat afsluit met een winst van 117 892,29 

EUR, wordt goedgekeurd, zal worden overgemaakt aan de commissaris-revisor en als 

onderdeel van de begroting 2015 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering. 

 

5. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2015: 

goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal het volgende voorstel van besluit ter goedkeuring worden 

voorgelegd: De ontwerpbegroting 2015 wordt goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring 

aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

 

6. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 12 december 2014, 

voorstel van agenda: goedkeuring 

Het Bestuurscomité stelt de agenda voor de buitengewone vergadering d.d. 12 december 2014 

van de Algemene Vergadering op en zal dit voorstel voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur 

voorleggen. 
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7. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 23 oktober 2014, voorstel van 

agenda: goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 23 oktober 2014 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de 

agenda als volgt op: 

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

goedkeuring 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier S. B., stand van zaken: 

kennisneming 

4. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, dossier S. H., vraag tot opstarten van een 

tuchtprocedure: goedkeuring 

5. IGL Gemeenschappelijke diensten, tussentijdse rekening op 30 juni 2014: goedkeuring 

6. IGL Gemeenschappelijke diensten, ontwerpbegroting 2014: goedkeuring 

7. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van bestuurder namens Stad 

Tongeren: goedkeuring 

8. IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, vergadering d.d. 12 december 2014, agenda: 

goedkeuring 

 

8. IGL Secretariaat, algemeen beleid, dossier toekomst (verlenging), opvolging: 

kennisneming 

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat maandag een nieuwe versie van de pensioenstudie 

werd ontvangen nadat een belangrijke tekortkoming in de vorige versie was vastgesteld: de 

loonmassa van de actieve ambtenaren was tweemaal geïndexeerd.  

 

Dit betekent onder andere dat de toegekende reserves lager zijn dan oorspronkelijk meegedeeld: 

1 019 746 EUR (i.p.v. 1 190 792 EUR). 

Deze studie zal nogmaals moeten worden aangepast rekening houdend met de intenties 

opgenomen in het federale regeerakkoord en het recente overlijden van een gepensioneerde 

ambtenaar. Ook de impact van de eventuele stopzetting van IGL in november 2019 en de 

gevolgen van de niet vervanging van statutaire personeelsleden dienen berekend. 

 

De basisnota, die de volgende vergadering voor bespreking zal worden geagendeerd, zal 

overeenkomstig worden aangevuld. 

 

9. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van bestuurder namens 

Stad Tongeren: goedkeuring 

Het Bestuurscomité zal in overeenstemming met het besluit d.d. 24 september 2014 van de 

Gemeenteraad van de Stad Tongeren het ontslag als bestuurder A van de heer Jos Schouterden en 

de voordracht van mevrouw Greetje Adams voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur 

voorleggen.  


