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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 20 mei 2015, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 22 april 2015: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 22 april 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 mei 2015: goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 7 mei 2015 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, aanvragen voor verlof: goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt de verlofaanvragen goed. 

 

5. BuSO De Wissel, logistiek beleid, overdracht van verhuring: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de overdracht vanaf 1 april 2015 van de verhuring van het 

linkerdeel van het gebouw ES. 

 

6. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, wervings- en selectieprocedure 

directeur: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt de nota en de bijlagen betreffende een voorstel van wervings- en 

selectieprocedure voor het ambt van directeur BuSO De Wissel. 

 

Rekening houdend met het zeer korte tijdsbestek waarbinnen deze procedure dient te worden 

afgerond besluit het Bestuurscomité om aan de Raad van Bestuur via een schriftelijke 

procedure de nodige besluiten voor goedkeuring voor te leggen. 

Het Bestuurscomité beslist om de selectie te laten ondersteunen door een externe consultant. 

De wervings- en selectieprocedure zal voor onderhandeling worden voorgelegd aan ABOC De 

Wissel tijdens een bijkomende vergadering op 21 mei 2015 om 14.00 uur.  

Het Bestuurscomité beslist om in voorkomend geval vanaf 1 september 2015 de dagelijkse 

leiding van de school toe te vertrouwen aan het beleidsteam onder leiding van de technisch 

adviseur coördinator, die zal fungeren als waarnemend directeur. 
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7. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant, resultaten: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen 

van een werfreserve jobconsultant. 

 

8. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve assessor, resultaten: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen 

van een werfreserve assessor. 

 

9. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling, wijziging organisatie-

structuur en personele invulling: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt de nota betreffende een wijziging van de rechtspositieregeling: de 

functie- en competentieprofielen van de procesverantwoordelijken en de managers en het 

organisatiemodel en besluit om deze wijziging aan de Raad van Bestuur voor te leggen nadat de 

wijziging aan de rechtspositieregeling onderhandeld is binnen HOC-BOC AZERTiE. 

 

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

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

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

aanvaard of niet aanvaard.  

 

12. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, welzijnsbeleid, globaal jaaractieplan: 

kennisneming 

De bespreking van het Globaal ActiePlan Ter Heide voor 2015 zal tijdens een volgende 

vergadering worden toegelicht. 

 

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst, beëindiging: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt kennis van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een 

opvoedkundige. 

 

14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst, beëindiging: 

kennisneming  

Het Bestuurscomité neemt kennis van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een 

opvoedkundige. 
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15. Ter Heide, inhoudelijk beleid, afdeling Ter Heide autisme, inspectieverslag d.d. 18 

maart 2015: kennisneming 

16. Ter Heide, inhoudelijk beleid, afdeling Ter Heide Brikhof, inspectieverslag d.d. 18 

maart 2015: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt kennis van de inspectieverslagen. 

 

17. Ter Heide, inhoudelijk beleid, persoonsvolgende financiering, reflecties en eerste 

gevolgen: kennisneming 

De bespreking van de nota betreffende “Persoonsvolgende financiering, reflecties en eerste 

gevolgen” zal tijdens een volgende vergadering worden toegelicht. 

 

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

kennisneming + standpuntbepaling 

De Voorzitter deelt mee dat de politieke tenoren principieel akkoord zijn met de piste van de 

verzelfstandiging van de drie instellingen van IGL.  

 

19. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeentebestuur Tongeren, aanstelling 

raadgevende bestuurder: goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van het besluit van de Gemeenteraad van Tongeren betreffende 

de vervanging van de bestuurder met raadgevende stem.  

De Raad van Bestuur zal van deze aanduiding in kennis worden gesteld. 

 

20. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 11 juni 2015, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 11 juni 2015 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de 

agenda als volgt op: 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeentebestuur Tongeren, aanstelling raadgevende 

bestuurder: kennisneming 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 mei 2015: goedkeuring 

3. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 21 mei 2015 (schriftelijke 

procedure): goedkeuring 

4. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling, wijziging organisatie-

structuur en personele invulling: goedkeuring 

6. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming. 

 


