Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Het Bestuurscomité, vergadering van 23 november 2017, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 26 oktober 2017:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 26 oktober 2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.
2.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 november 2017:
goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 9 november 2017 van de Raad van Bestuur wordt
gelezen en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.
3.

BuSO De Wissel, algemeen beleid, overdracht naar Provincie Limburg, stand van
zaken: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de stand van zaken in de voorbereiding van de overdracht
naar de Provincie Limburg.
4.

BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, aanvraag OV1 type 9: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de aanvraag voor OV1 type 9 vanaf het schooljaar 20182019.
5.

BuSO De Wissel,
kennisneming

inhoudelijk

beleid,

structuur

ondersteuningsnetwerk:

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende het ondersteuningsnetwerk PSGOL en
in het bijzonder de integratie met het ondersteuningsnetwerk van het GO!.
6.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.
7.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, samenstelling HOCBOC: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de wijziging in de samenstelling van HOC-BOC AZERTiE
voor de delegatie van ACOD.
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8.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en collectieve
verloven: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal een voorstel van besluit betreffende de vervangende feestdagen
en de collectieve verloven ter goedkeuring worden voorgelegd.
9.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, welzijnsbeleid, collectieve maatregelen in
het kader van het re-integratiebeleid: goedkeuring

Uitgesteld.
10.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.
11.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.
12.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de arbeidsongevallen
beslist.
13.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen:
goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.
14.

Ter
Heide,
logistiek
beleid,
masterplan
Genk-Zonhoven,
infrastructuurwerken, gunningsprocedure en lastenkohier: goedkeuring

fase

2

Aan de Raad van Bestuur zal het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide,
campus Zonhoven, infrastructuurwerken, middels een openbare aanbesteding voor goedkeuring
worden voorgelegd.
15.

Ter Heide,
goedkeuring

logistiek

beleid,

renovatie

hoogspanningscabine,

Het Bestuurscomité neemt akte van de meerwerken
hoogspanningscabine en keurt de meeruitgave goed.
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16.

Ter Heide, inhoudelijk beleid, integratie van de onderhoudsmedewerkers in de
leefgroep: goedkeuring

Aan de Raad van Bestuur zal, onder voorbehoud van het afsluiten van een protocol zonder
bemerkingen in HOC-BOC Ter Heide, de integratie van de onderhoudsmedewerkers in de
leefgroep en de aanpassingen aan de functieprofielen van Coördinator onderhoud,
Leefgroepcoördinator, Hoofdopvoeder en Medewerker onderhoud voor goedkeuring worden
voorgelegd.
17.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken.
18.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 8 december 2017, agenda:
goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 8 december 2017 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité
de agenda als volgt op:
1.
IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 november 2017: goedkeuring
2.
IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3.
AZERTiE, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en collectieve verloven:
goedkeuring
4.
Ter Heide, logistiek beleid, masterplan Genk-Zonhoven, fase 2 infrastructuurwerken,
gunningsprocedure en lastenkohier: goedkeuring
5.
Ter Heide, inhoudelijk beleid, integratie van de onderhoudsmedewerkers in de leefgroep:
goedkeuring
6.
Ter Heide / AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, besteding
restmiddelen VIA: goedkeuring
7.
IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeente Lummen, voordracht kandidaatbestuurder: goedkeuring
8.
IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken.
19.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeente Lummen, voordracht kandidaatbestuurder: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt kennis van het besluit d.d. 20 november 2017 van de Gemeenteraad
van Lummen, waarbij de heer Theo Dekoning, die geen lid is van de gemeenteraad, wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder en stelt vast dat in dit besluit geen enkele motivatie werd
opgenomen.
Onder voorbehoud van de tijdige ontvangst van een gemotiveerd besluit van de Gemeenteraad
van Lummen zal de voordracht van de heer Theo Dekoning voor beoordeling aan de Raad van
Bestuur worden voorgelegd.
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