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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 25 februari 2015, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 28 januari 2015: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 28 januari 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 februari 2015: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 12 februari 2015 van de Raad van Bestuur wordt 

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

 

3. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, inrichting type 9 (autisme): kennisneming 

De school is vanaf het volgende schooljaar erkend voor het inrichten van onderwijs voor type 

9, kinderen met een autismespectrumstoornis en die geen verstandelijke beperking hebben. 

Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking blijven terechtkunnen in het type 2. 

 

4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, aanleg van diverse werfreserves: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt kennis van het aanleggen van de volgende werfreserves: trainer, coach, 

jobconsultant en assessor. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, verbreking van een arbeidsovereenkomst: 

bekrachtiging 

Het Bestuurscomité bekrachtigt de verbreking van een arbeidsovereenkomst. 

 

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

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

aanvaard of niet aanvaard.  

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een 

blijvende invaliditeit: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel van besluit betreffende de toekenning van een 

blijvende invaliditeit na een arbeidsongeval ter goedkeuring worden voorgelegd. 
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8. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, actualisering van de 

volmachten op de financiële rekeningen: goedkeuring 

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel van besluit tot wijziging van de beheers-

bevoegdheden op de financiële rekeningen van IGL bij Belfius ter goedkeuring worden 

voorgelegd. 

 

9. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst, stand van zaken: 

kennisneming 

De Voorzitter informeert het Bestuurscomité over de contacten met de afgevaardigden van de 

vier grootste Limburgse partijen, alsook over het gesprek met de bevoegde gedeputeerde met 

betrekking tot de uitstaande kapitaalsschuld. 

 

10. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 12 maart 2015, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 12 maart 2015 stelt het Bestuurscomité de agenda als volgt op: 

 

1. Ter Heide, algemeen beleid, masterplan infrastructuur: kennisneming 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 4 december 2014: 

goedkeuring 

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 december 2014: 

goedkeuring 

4. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 december 2014: 

goedkeuring 

5. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 januari 2015: goedkeuring 

6. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 februari 2015: 

goedkeuring 

7. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

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

namens Provincie Limburg: goedkeuring (onder voorbehoud) 

9. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, verkiezing van een bestuurder A en verkiezing van 

een bestuurder B: goedkeuring (onder voorbehoud) 

10. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen op 1 januari 2015: 

goedkeuring 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een 

blijvende invaliditeit: goedkeuring (onder voorbehoud) 

12. IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, actualisering van de 

volmachten op de financiële rekeningen: goedkeuring 

13. IGL Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming  

 

 


