Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

Raad van Bestuur, vergadering van 11 december 2015, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 22 oktober 2015:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 22 oktober 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.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontslag van mevrouw Karolien Eens +
voordracht van kandidaat-bestuurder vanuit gemeente Tessenderlo: goedkeuring

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder A van mevrouw Karolien Eens en
de heer Wouter Janssen, wonende te 3980 Tessenderlo, Baal 47, wordt voorlopig benoemd tot
bestuurder A in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering
tijdens haar jaarvergadering van 2016.
4.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden,
herzieningsbeslissing: goedkeuring

beroepsziekte,

A.

S.,

definitieve

De Raad van Bestuur beslist, onder voorbehoud van latere herziening, de beslissing van 2
april 2010 van de Raad van Bestuur die het recht op terugbetaling van de kosten voor
geneeskundige verzorging toekende, te bevestigen.
5.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en dagen
collectieve sluiting 2016: goedkeuring

De vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2016 vallen op een zondag of een
gewone inactiviteitsdag worden door de personeelsleden van het activiteitencentrum Ter Heide,
behalve de personeelsleden tewerkgesteld binnen het semi-internaat en de dagopvang, vrij
gekozen onder voorwaarden.
Voor de personeelsleden tewerkgesteld binnen het activiteitencentrum Ter Heide, afdeling
dagopvang, worden de vervangende feestdagen, alsook de dagen collectief verlof vastgelegd.
6.

Ter Heide, logistiek beleid, outsourcing wasserij, open offerteaanvraag, procedure
en lastenkohier: goedkeuring

De overheidsopdracht voor Ter Heide, textielbehandeling, open offerteaanvraag zoals
voorzien in het bijzonder bestek opgesteld door de Aankoopdienst Ter Heide, met een raming
van 650 000 EUR excl. btw per jaar wordt goedgekeurd.

IGL Raad van Bestuur

11 december 2015

-1-

7.

AZERTiE, personeelsaangelegenheden,
collectieve sluiting 2016: goedkeuring

vervangende

feestdagen

en

dagen

De vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2016 vallen op een zondag of een
gewone inactiviteitsdag, alsook de dagen collectief verlof worden voor de personeelsleden van
het activiteitencentrum AZERTiE vastgelegd.
8.

BuSO De Wissel, arbeidsreglement, diverse aanpassingen: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de aanpassingen van het arbeidsreglement van BuSO De Wissel
goed.
9.

IGL, Gemeenschappelijke diensten, dossier toekomst

a. Aankoop van juridische dienstverlening, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met bekendmaking, procedure en lastenkohier: goedkeuring
De overheidsopdracht voor juridische dienstverlening, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking zoals voorzien in het bijzonder bestek, met een raming van
150 000 EUR excl. btw wordt goedgekeurd.

b. BuSO De Wissel, stand van zaken + brief van de vicaris onderwijs Bisdom Hasselt:
kennisneming
De Raad van Bestuur neemt kennis van de visienota van BuSO De Wissel zoals toegelicht
tijdens de vorige vergadering, alsook van de brief van de vicaris onderwijs Bisdom Hasselt.
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