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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 26 november 2014, verkort verslag  
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 22 oktober 2014: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 22 oktober 2014 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 23 oktober 2014: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 23 oktober 2014van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. 

 

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 november 2014: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 13 november 2014 van de Raad van Bestuur wordt 

gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. 

 

4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse aanpassingen: 

goedkeuring 

Onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol in HOC-BOC AZERTiE zal het volgende 

voorstel van besluit ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd: 

In het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de 

contractuele medewerkers van AZERTiE wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt 

gewijzigd: 

 Toevoeging van een bijlage houdende de implementering van een alcohol- en 

drugsbeleid; 

 Hoofdstuk XII Welzijn, afdeling 4. ‘Maatregelen ter bescherming van de medewerkers 

tegen psychosociale belasting waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk’ wordt opgeheven en integraal vervangen door de afdeling 4 

‘Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het werk’,; 

 De bijlage 1: Functies en weddeschalen wordt vervangen door de aangepaste bijlage; 

 Aangepaste functie- en competentieprofielen. 

 

5. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, aanvraag opleiding OV3 Winkelhulp, stand 

van zaken: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken over de aanvraag tot oprichting van een 

opleiding Winkelhulp binnen OV3. 
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Het Bestuurscomité mandateert de voorzitter en de directeur om samen met de coördinerende 

directeur en de voorzitter van de scholengemeenschap Sint-Maarten, in gesprek te gaan met de 

Diocesane Planificatie- en Coördinatiecommissie om helderheid te scheppen in de 

toekomstmogelijkheden binnen de huidige structuur. 

 

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

7. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanvraag deeltijdse loopbaan-

onderbreking: goedkeuring  

Het Bestuurscomité kent een verlof om persoonlijke redenen toe voor de periode van 3 

november 2014 tot 2 januari 2015. 

 

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. Ter Heide, inhoudelijk beleid, omschakeling naar MFC en FAM vanaf 1 januari 

2015, stand van zaken 

Aan de hand van volgende documenten wordt toelichting gegeven bij de omschakeling naar en 

de impact van Multifunctioneel centrum voor de ondersteuning van minderjarigen (MFC) en 

Flexibel aanbod voor volwassen (FAM):  

a. Doelgroepenbeleid Ter Heide: evaluatie en visie voor de toekomst 

b. Aanbod Ter Heide MFC en FAM vanaf 1 januari 2015  

c. Brief d.d. 7 november 2014 aan VAPH m.b.t. de beheersovereenkomst 

d. Presentatie aan de Gebruikersraad op 18 november 2014 

e. Uitnodigingsbrief voor informatievergadering MFC-FAM voor de gebruikers. 

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, preventie van 

psychosociale risico’s op het werk: goedkeuring 

Het volgende voorstel van besluit zal voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden 

voorgelegd: 

In het arbeidsreglement houdende het administratief en geldelijk statuut van de 

contractuele medewerkers van Ter Heide wordt Hoofdstuk XII Welzijn, afdeling 6. 

‘Maatregelen ter bescherming van de medewerkers tegen psychosociale belasting 

waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk’ opgeheven en 

integraal vervangen door de afdeling 6 ‘Maatregelen ter voorkoming van psychosociale 

risico’s op het werk’. 
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12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toekomstige samenwerking met artsen: 

kennisneming 

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat vanaf 2015 de samenwerking met de artsen zal 

gebeuren op basis van een samenwerking op zelfstandige basis i.p.v. als bediende.  

 

13. Ter Heide, algemeen beleid, toekomstdossier, wijzigingen: goedkeuring 

De aangepaste nota betreffende de toekomstvisie van Ter Heide in het kader van het 

toekomstdossier IGL wordt toegelicht.  

 

Ook de nota betreffende het juridische kader zal nog aan de Raad van Bestuur worden bezorgd. 

 

14. IGL Secretariaat, bestuursorganen, voorstel vergaderkalender 2015: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt een voorstel van vergaderkalender voor 2015 en bepaalt de 

vergaderdata onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur. 

 

15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergaderingen d.d. 4 december, 11 december 

en 12 december 2014 en 7 januari 2015, agenda: goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 4 december 2014 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité 

de agenda als volgt op: 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 23 oktober 2014: goedkeuring 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 13 november 2014: goedkeuring 

3. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, aanpassingen: goedkeuring 

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, psychosociale risico’s: 

goedkeuring 

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

gemeente Lummen: goedkeuring onder voorbehoud  

6. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier Toekomst IGL. 

 

Voor de vergadering d.d. 11 december 2014 van de Raad van Bestuur is het enige agendapunt 

de verderzetting van de hoorzitting in het kader van de tuchtprocedure tegen een leerkracht van 

BuSO De Wissel. 

 

Voor de vergadering d.d. 12 december 2014 van de Raad van Bestuur is het enige agendapunt 

de goedkeuring van de vergaderkalender 2015. Aansluitend vindt de bijzondere vergadering 

van de Algemene Vergadering plaats. 

 

Voor de vergadering d.d. 7 januari 2015 van de Raad van Bestuur is het enige agendapunt de 

afronding van de hoorzitting in het kader van de tuchtprocedure een leerkracht van BuSO De 

Wissel en de beraadslaging over zijn tuchtstraf. 
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16. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag en benoeming van bestuurder A 

namens Gemeente Lummen: goedkeuring 

Het volgende voorstel van besluit zal voor goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden 

voorgelegd: 

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder A van de heer Lucien 

Eyckmans, onder voorbehoud van de beëindiging van de lopende tuchtprocedure tegen 

een personeelslid van BuSO De Wissel, op 31 januari 2015.  

De heer Theo Dekoning, wonende te 3560 Lummen, Veldstraat 16, wordt ter vervanging 

van de heer Lucien Eyckmans vanaf 1 februari 2015 voorlopig benoemd tot bestuurder A 

in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering tijdens haar 

jaarvergadering van 2015. 

 


