Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

De Raad van Bestuur, vergadering van 12 oktober 2017, verkort verslag
8.

IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, financieel rapport over het
eerste semester 2017, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2017: goedkeuring

Het financiële verslag per 30 juni 2017, dat afsluit met een winst van 406 863 EUR, wordt
goedgekeurd, zal worden overgemaakt aan de commissaris-revisor en als onderdeel van de
begroting 2018 meegedeeld worden aan de Algemene Vergadering.
9.

IGL Gemeenschappelijke diensten, financieel beleid, ontwerpbegroting 2018:
goedkeuring

De ontwerpbegroting 2018 wordt goedgekeurd en zal voor definitieve goedkeuring aan de
Algemene Vergadering worden voorgelegd.
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 14 september 2017:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 14 september 2017 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.

AZERTiE, inhoudelijk beleid, fusie en/of samenwerking tussen GOB’s, stand van
zaken: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt kennis van het besluit d.d. 14 september 2017 van het
Bestuurscomité.
4.

BuSO De Wissel, personeelsaangelegenheden, vaste benoemingen per 1 oktober
2017: goedkeuring

Een personeelslid van BuSO De Wissel wordt onder voorbehoud van goedkeuring door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, op 1 oktober 2017
vastbenoemd.
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5.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en collectieve
verloven: goedkeuring

De vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2017 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,
onder voorwaarden vrij gekozen.
Voor de personeelsleden tewerkgesteld binnen het activiteitencentrum Ter Heide, afdeling
dagopvang Midden-Limburg en afdeling dagopvang Zuid-Limburg, worden de vervangende
feestdagen vastgelegd.
6.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, definitieve beslissing:
goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt een definitieve beslissing over de aanvraag om schadeloosstelling
wegens een beroepsziekte (herziening).
7.

Ter Heide,
goedkeuring

personeelsaangelegenheden,

financiële

directeur,

volmachten:

De volmachten op de financiële rekeningen worden overgedragen van de huidige naar de
nieuwe financieel directeur Ter Heide.
10.

IGL Secretariaat, algemeen beleid, vergaderkalender 2018: goedkeuring

De Raad van Bestuur bepaalt de vergaderkalender 2018.
11.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, informatiemoment d.d. 10 oktober 2017, stand
van zaken: kennisneming

De Voorzitter overloopt en becommentarieert de presentatie van het informatiemoment d.d.
10 oktober 2017 voor de vertegenwoordigers van de deelnemers.
12.

IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 8 december
2017, agenda: goedkeuring

De Raad van Bestuur stelt de agenda op voor de gewone vergadering van de Algemene
Vergadering d.d. 8 december 2017 om 18.00 uur in de refter van Ter Heide, campus Genk.
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