Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Bestuurscomité, vergadering van 24 augustus 2015, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 1 juli 2015: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.
2.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 3 juli 2015: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 3 juli 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, werfreserve technisch adviseur,
toetsingscommissie, resultaten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de resultaten van de toetsingscommissie voor het aanleggen
van een werfreserve technisch adviseur.
4.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, beëindiging van een arbeidsovereenkomst:
kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.
5.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden,
commissie, organisatie: kennisneming

werfreserve

jobconsultant,

toetsings-

Het Bestuurscomité neemt akte van de organisatie van een toetsingscommissie voor het
aanleggen van een werfreserve jobconsultant.
6.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.
7.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar worden een aantal arbeidsongevallen
aanvaard of niet aanvaard.
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8.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen:
goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van de bevoegde dienst worden een aantal arbeidsongevallen
geconsolideerd.
9.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanwervingsprocedure directeur personeel
en organisatie, stand van zaken: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat de aanwervingsprocedure directeur personeel en
organisatie in uitvoering is.
10.

IGL Gemeenschappelijke diensten, contingentgesco’s KB
regularisatiepremie, afspraak met Stad Genk: goedkeuring

474,

uitbetaling

Het Bestuurscomité bespreekt de uitbetaling van de regularisatiepremie voor de contingentgesco’s
vanaf 2016.
11.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 10 september 2015,
verdaging naar 8 oktober 2015: goedkeuring

Het Bestuurscomité besluit om de vergadering d.d. 10 september 2015 van de Raad van Bestuur
te verdagen en een extra vergadering op 8 oktober 2015 te organiseren.
12.

IGL Secretariaat, Provincie Limburg, toelichting aan Provincieraad op 20 oktober
2015, afspraken: goedkeuring

De Griffie van de Provincie Limburg nodigt IGL en in het bijzonder de bestuurders, afgevaardigd
namens de Provincieraad, uit om op dinsdag 20 oktober 2015 vanaf 18.00 uur tijdens een
bijzondere commissie het beleid van IGL toe te lichten.
13.

IGL Secretariaat, Provincie Limburg, Bestendige Deputatie, vergadering d.d. 9
september 2015, toekomst BuSO De Wissel: kennisneming

Aan het Bestuurscomité wordt meegedeeld dat BuSO De Wissel zal worden voorgesteld tijdens
de vergadering d.d. 9 september 2015 van de Bestendige Deputatie.
14.

IGL Gemeenschappelijke diensten, verzekeringsportefeuille Ethias, doorlichting:
kennisneming

De verzekeringsportefeuille van IGL bij Ethias Verzekering wordt doorgelicht en het knelpunt
van het negatieve rendement van de verzekering arbeidsongevallen Ter Heide wordt
geanalyseerd.
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