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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 december 2017, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 23 november 2017: 

goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 23 november2017 van het Bestuurscomité wordt gelezen 

en goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 december 2017: 

goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 8 december 2017 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 verloven: goedkeuring 

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de toegekende verloven. 

 

4. BuSO De Wissel, inhoudelijk beleid, schooljaar 2018-2019, capaciteitsbepaling: 

goedkeuring 

Het Bestuurscomité bespreekt de nota betreffende de capaciteitsbepaling voor het schoolhaar 

2018-2019 en stelt ze vast op 8 leerlingen per pedagogische eenheid voor OV1, OV2 en OV3. 

 

5. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, erkenning: goedkeuring 

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

beslist. 

 

6. AZERTiE, algemeen beleid, FeGOB vzw, ontbinding en vereffening: goedkeuring 

Het Bestuurscomité gaat akkoord met het kader waarbinnen de ontbinding en vereffening van 

FeGOB vzw zal gebeuren. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring  

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming  

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota betreffende de beëindigde arbeidsovereenkomsten. 



 

 

IGL Bestuurscomité 21 december 2017 - 2 - 

 

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

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

beslist. 

 

10. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: 

goedkeuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

11. Ter Heide, financieel beleid, overzicht overheidsopdrachten informatieplicht: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de nota waarin de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. 

werkingskosten groter dan 25 000 EUR, excl. btw, worden toegelicht. 

 

12. Ter Heide, inhoudelijk beleid, netwerkovereenkomst Ligant: goedkeuring 

Het Bestuurscomité bevestigt zijn goedkeuring d.d. 22 juni 2016 om 0,5 FTE personeelslid van 

Ter Heide volgens de procedure van het instructierecht in te zetten binnen het netwerk Ligant 

en keurt ook de definitieve netwerkovereenkomst goed. 

 

13. Gemeenschappelijke diensten, HOC-BOC, vertegenwoordiging ACV-OD, wijziging: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt akte van de wijziging in de vertegenwoordiging van ACV-OD in 

HOC-BOC. 

 

14. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 11 januari 2018, agenda 

(voorstel tot verdaging): goedkeuring 

Omdat er geen dringende agendapunten voor beraadslaging voorliggen besluit het 

Bestuurscomité om de geplande vergadering d.d. 11 januari 2018 van de Raad van Bestuur te 

verdagen. 

 

15. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken na vergadering d.d. 8 

december 2017 van de Algemene Vergadering: kennisneming 

Het Bestuurscomité bespreekt de stand van zaken in het dossier toekomst na de vergadering d.d. 8 

december 2017 van de Algemene Vergadering. 

 

 


