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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 Het Bestuurscomité, vergadering van 21 september 2016, verkort verslag 

 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 31 augustus 2016: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 31 augustus 2016 van het Bestuurscomité (schriftelijke 

procedure) wordt gelezen en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 september 2016: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 8 september 2016 van de Raad van Bestuur wordt 

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

 

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, visie op personeelsbeleid: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt de nota “Visie personeelsbeleid” goed. 

 

4. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, visie als school: goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt de aangepaste nota “Visie De Wissel” goed. 

 

5. BuSO De Wissel, schooljaar 2016-2017, leerlingenaantal bij start: kennisgeving 

Het Bestuurscomité neemt kennis van het aantal nieuwe leerlingen bij de start van het 

schooljaar 2016-2017. 

 

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

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten bij de start van het 

nieuwe schooljaar. 

 

7. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, detachering personeelslid: 

bekrachtiging 

Het Bestuurscomité bekrachtigt de detachering van een leerkracht. 

 

8. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: 

goedkeuring 

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over een arbeidsongeval beslist. 
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9. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsovereenkomst, beëindiging: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van de uitdiensttreding vanaf 1 oktober 2016 van een 

personeelslid. 

 

10. Ter Heide, personeelsbeleid, Zorgcircuit GGZ Limburg Kinderen en Jongeren, 

terbeschikkingstelling van een personeelslid, juridisch advies: goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van het positieve juridische advies over de 

terbeschikkingstelling van een personeelslid van IGL – Ter Heide aan Zorgcircuit GGZ 

Limburg Kinderen en Jongeren en geeft zijn definitieve goedkeuring voor deze regeling. 

 

11. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Zorginspectie, inspectieverslag d.d. 29 juni 2016, 

thematisch grensoverschrijdend gedrag: kennisneming  

Het Bestuurscomité neemt kennis van het inspectieverslag d.d. 29 juni 2016 van de 

Zorginspectie betreffende de thematische inspectie inzake omgaan met grensoverschrijdend 

gedrag ten aanzien van gebruikers. 

 

12. Ter Heide, inhoudelijk beleid, Zorginspectie, inspectieverslag d.d. 3 augustus 2016 

campus Tongeren: kennisneming  

Het Bestuurscomité neemt kennis van het inspectieverslag d.d. 3 augustus 2016 van de 

Zorginspectie betreffende de onaangekondigde inspectie van de campus Henisberg te 

Tongeren. 

 

13. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, leiderschap, externe ondersteuning: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt kennis van het plan van aanpak voor het zoeken van externe 

ondersteuning (partner) voor de begeleiding van het veranderingsproces rond leiderschap. 

 

14. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring  

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

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

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de arbeidsongevallen 

beslist. 

 

16. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: 

goedkeuring 

Rekening houdend met het advies van de bevoegde medische dienst worden een aantal 

arbeidsongevallen geconsolideerd. 
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17. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een 

blijvende invaliditeit: goedkeuring 

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

invaliditeit voor goedkeuring worden voorgelegd. 

 

18. IGL Secretariaat, dossier toekomst, diversen 

18.1. Advies Gebruikersraad Ter Heide: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van het positieve advies d.d. 6 september 2016 van de 

Gebruikersraad Ter Heide. 

 

18.2. Toekomstvisie De Wissel: kennisneming 

Het Bestuurscomité bespreekt de nota betreffende de toekomst van BuSO De Wissel en vraagt 

om ter voorbereiding van het politiek overleg deze nota aan te passen. 

 

18.3. Toekomstvisie AZERTiE: kennisneming 

Het Bestuurscomité bespreekt de nota betreffende de toekomst van AZERTiE en vraagt ter 

voorbereiding van het politieke overleg een samenvattende desideratanota op te stellen. 

 

18.4. Toekomstvisie Ter Heide: kennisneming 

Het Bestuurscomité bespreekt de nota betreffende de desiderata voor de toekomst van Ter 

Heide.  

 

18.5. Pensioenen van de statutaire personeelsleden in beeld gebracht: standpuntbepaling  

De nota betreffende de pensioenen van de statutaire personeelsleden van IGL wordt besproken en 

een aanzet tot remediëring van de goede afloop van de pensioenverbintenissen wordt gegeven. 

 


