Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Raad van Bestuur, vergadering van 3 juli 2015, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 11 juni 2015: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 11 juni 2015 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en
goedgekeurd.

2.

IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er werden vooraf geen vragen ingediend.

3.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, aanstelling van een directeur: goedkeuring

De Voorzitter licht de Raad van Bestuur in over het verloop en het resultaat van de wervings- en
selectieprocedure voor een directeur BuSO De Wissel en beantwoordt de vragen.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om mevrouw Sandra Simons uit Hechtel-Eksel aan te stellen
als directeur BuSO De Wissel vanaf het schooljaar 2015-2016 en haar in overeenstemming met de
statuten en het organisatie- en beslissingsmodel alle bevoegdheden eigen aan de functie toe te
kennen.

4.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen vanaf 1 juli 2015:
goedkeuring

Een aantal personeelsleden worden onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, op 1 juli 2015 vastbenoemd.

5.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, tuchtprocedure S. H., hoger beroep,
uitspraak: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de uitspraak d.d. 26 mei 2015, ontvangen op 19 juni 2015, van de
Kamer van beroep van het gesubsidieerd officieel onderwijs, waarbij de tuchtstraf van drie maanden
tuchtschorsing hervormd wordt naar één maand tuchtschorsing.

6.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, aankoop van een personeelsplanningssysteem,
vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure
met
bekendmaking,
lastenkohier:
goedkeuring

De overheidsopdracht voor Ter Heide, levering, installatie en introductie van een geautomatiseerd
personeelsplanningssysteem, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking, wordt
goedgekeurd.
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7.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een blijvende
invaliditeit, de heer W. D., wijziging: goedkeuring

Het besluit d.d. 12 maart 2015 betreffende de toegekende blijvende invaliditeit aan de heer W. D.
wordt herzien.

8.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, selectieprocedure directeur personeel en
organisatie: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de aanwervings- en selectieprocedure voor een directeur personeel en
organisatieontwikkeling voor Ter Heide goed.
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