
 

 

IGL Bestuurscomité 21 oktober 2015 - 1 - 

 

Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 Bestuurscomité, vergadering van 21 oktober 2015, verkort verslag  
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 7 oktober 2015: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 7 oktober 2015van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

Mevrouw S. Simons, directeur BuSO De Wissel, deelt mee dat de nieuwe functieomschrijving 

voor de heer S. H. in orde werd gebracht. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 oktober 2015: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 8 oktober 2015van de Raad van Bestuur wordt 

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

 

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, verslag bezoek arbeidsinspectie: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van het verslag d.d. 16 oktober 2015 van de Sociale Inspectie, 

naar aanleiding van het inspectiebezoek op 12 oktober 2015. 

 

4. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, werfreserve jobconsultant, resultaten: 

kennisneming 

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

van de werfreserve jobconsultant.  

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.  

 

6. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Zorginspectie, briefwisseling: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt kennis van de brieven d.d. 30 juni 2015 en 2 oktober 2015 van de 

Zorginspectie betreffende de organisatie van de inspecties binnen de gehandicaptenzorg en in het 

bijzonder de zelfevaluatie, waarvoor Ter Heide zich vrijwillig heeft aangemeld. 
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7. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 12 november 2015, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 12 november 2015 van de Raad van Bestuur bepaalt het Bestuurscomité 

de agenda als volgt: 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 oktober 2015: goedkeuring 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

3. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken (zie ook agendapunt 8). 

 

8. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken na Raad van Bestuur en 

verdere voorbereiding (o.a. communicatie deelnemers (AV), HOC-BOC): 

goedkeuring  

De nota betreffende de toekomst van AZERTiE wordt bijgebracht en zal ter beschikking worden 

gesteld aan de bestuurders via het IGL Extranet. 

 

Het Bestuurscomité beslist om tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur stil te staan bij de 

actuele stand van zaken. 


