Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Vergadering van het Bestuurscomité van 20 december 2018
1.

IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 22 november 2018: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 22 november 2018 van het Bestuurscomité wordt gelezen en
goedgekeurd.

2.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 december 2018: goedkeuring

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 7 december 2018 van de Raad van Bestuur wordt gelezen
en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

3.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden, toegekend contract: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

4.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden,
goedkeuring

verlenging

van

opdrachthouderschappen:

Het Bestuurscomité keurt de verlenging tot en met 30 juni 2019 van de opdrachthouderschappen goed.

5.

AZERTiE, algemeen beleid, naamsverandering “LIV aan het werk”, formalisering:
goedkeuring

Het Bestuurscomité bespreekt de formalisering van de naamsverandering.

6.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.

7.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

Het Bestuurscomité neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.

8.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de erkenning als arbeidsongeval
beslist.

9.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, niet-erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de niet-erkenning als
arbeidsongeval beslist.
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10.

Ter Heide,
goedkeuring

personeelsaangelegenheden,

arbeidsongevallen,

consolidatiebeslissingen:

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.

11.

IGL Secretariaat, financieel beleid, detaillering begroting 2019: kennisneming

Het Bestuurscomité stelt dat wat betreft de regeling inzake de werkingstoelage vanaf 2020 de nieuw
samengestelde Algemene Vergadering na de verlenging een standpunt zal bepalen.

12.

IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 27 maart 2019, algehele
vernieuwing van de Raad van Bestuur: goedkeuring

Het Bestuurscomité stelt de agenda voor de gewone vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 27
maart 2019 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk, op met als enig agendapunt de
algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur en zal dit voorstel voor goedkeuring aan de Raad van
Bestuur voorleggen.

13.

IGL Secretariaat, activiteitencentrum BuSO De Wissel, afsluiting van de overdracht naar
de Provincie Limburg: goedkeuring

Het Bestuurscomité gaat akkoord met de afronding en zal dit voor bekrachtiging en/of goedkeuring
voor leggen aan de Raad van Bestuur.

14.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 10 januari 2019, agenda:
goedkeuring

Voor de vergadering d.d. 10 januari 2019 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda
als volgt op:
1.
IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 7 december 2018: goedkeuring
2.
IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen
3.
IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtshalve ontslag van bestuurders B, zetelend namens de
Provincie Limburg: goedkeuring
4.
IGL Secretariaat, activiteitencentrum BuSO De Wissel, afsluiting van de overdracht naar de
Provincie Limburg: goedkeuring
5.
IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, statuten, wijziging van artikel 3 §2 (AZERTiE wordt
Liv aan het werk): goedkeuring
6.
IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 27 maart 2019, enig
agendapunt ‘de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur’: goedkeuring

15.

AZERTiE, algemeen beleid, antennepunt Zuid-Limburg: goedkeuring

Het Bestuurscomité wordt geïnformeerd dat er mogelijks een antennepunt zal worden opgericht in ZuidLimburg.
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