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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Raad van Bestuur, vergadering van 13 februari 2014, verkort verslag

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 december 2013:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 12 december 2013 van de Raad van Bestuur wordt
gelezen en goedgekeurd.

2. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, definitieve ambtsbeëindiging door
vrijwillig ontslag: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt goed de definitieve ambtsbeëindiging door vrijwillig ontslag van
de heer Jan Coenen, leerkracht ASV – LO, met ingang van 1 januari 2014, rekening houdend
en met inbegrip van de inachtneming van een opzeggingstermijn van vijftien kalenderdagen.

3. BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 januari
2014: goedkeuring

Volgende personeelsleden worden onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, op 1 januari 2014 vastbenoemd:
- Mevrouw Braeken Anne-Katrien uit Maasmechelen voor het ambt van leraar ASV (22/22)

(19/22 ASV + 3/22 GOK),
- Mevrouw Luisetto Chiara uit Genk voor het ambt van leraar ASV (22/22),
- Mevrouw Eerdekens Jelle uit Meeuwen-Gruitrode voor het ambt van leraar BGV Voeding

(11/24),
- Mevrouw Giannopoulos Apostolia uit Genk voor het ambt van leraar ASV/Orthod. Godsd.

(6/22),
- Mevrouw Van Robays Liesje uit Genk voor het ambt van psycholoog (4/32),
- Mevrouw Craeghs Hilde uit Lommel voor het ambt van leraar BGV Voeding (5/24)

(aanvulling deeltijdse benoeming),
- Mevrouw Drykoningen Karen uit Maaseik voor het ambt van leraar ASV/LO (18/22)

(aanvulling deeltijdse benoeming),
- Mevrouw Lachapelle Myriam uit Zonhoven voor het ambt van leraar BGV

Huishoudkunde (5/24) (aanvulling deeltijdse benoeming),
- Mevrouw Possemiers Anke uit Bilzen voor het ambt van logopedist (13/30) (aanvulling

deeltijdse benoeming),
- Mevrouw Swennen Natacha uit Maaseik voor het ambt van ergotherapeut (16/32)

(herbenoeming).



IGL Raad van Bestuur 13 februari 2014 - 2 -

4. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aanvraag om schadeloosstelling voor
tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte, definitieve beslissingen:
goedkeuring

De Raad van Bestuur verklaart de aanvraag van mevrouw Ilse Sourbron ontvankelijk, maar
niet gegrond omdat betrokkene niet aangetast is door de beroepsziekte waarvoor vergoeding
werd gevraagd.

De Raad van Bestuur verklaart de aanvraag van de heer Jacobus Cornelissen ontvankelijk en
gegrond wat betreft de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid vanaf 6 september 2011 tot
1 november 2011.

5. AZERTiE, FeGOB vzw in oprichting, statuten en bestuurdersmandaat:
goedkeuring

Rekening houdend met het besluit van de Algemene Vergadering van IGL d.d. 14 december
2012 houdende de toetreding tot vzw FeGOB van IGL – AZERTiE, de aanduiding van
mevrouw Vera Withofs, toenmalig voorzitter IGL, als bestuurder namens IGL en de heer
Yves Moriën, directeur AZERTiE, als gemandateerde namens IGL en de voorbereidende
besluiten van zowel het Bestuurscomité (2 december 2008, 20 september 2011, 18 september
2012 en 2 oktober 2012) als de Raad van Bestuur (28 oktober 2011 en 26 oktober 2012)
worden de definitieve statuten van vzw FeGOB door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
De Raad van Bestuur duidt ook de heer Guido Vandebrouck, voorzitter IGL, aan als
bestuurder FeGOB vzw.

6. AZERTiE, project loopbaanbegeleiding, stand van zaken: kennisneming

Aan de hand van een presentatie wordt toelichting gegeven bij het project
loopbaanbegeleiding.

7. IGL Secretariaat, Rekenhof, mandatenlijst en vermogensaangiften: kennisneming

De wettelijke verplichting om als bestuurder of bestuurder met raadgevende stem van IGL
zijn mandatenlijst en een vermogensaangifte (= een staat van het vermogen op 31 december
2013) neer te leggen bij het Rekenhof wordt onder de aandacht gebracht.
Aan deze verplichting moet ten laatste op 31 maart 2014 voldaan zijn.


