Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

De Raad van Bestuur, vergadering van 8 december 2017, verkort verslag
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 november 2017:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 9 november 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, personeelsaangelegenheden, vervangende feestdagen en collectieve
verloven: goedkeuring

De vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2018 vallen op een zondag of
een gewone inactiviteitsdag worden voor al de personeelsleden van het activiteitencentrum
AZERTiE vastgelegd.
Voor al de personeelsleden tewerkgesteld binnen het activiteitencentrum AZERTiE worden
de periodes van collectief verlof vastgelegd.
4.

Ter Heide, logistiek beleid, masterplan
Genk-Zonhoven, fase
infrastructuurwerken, gunningsprocedure en lastenkohier: goedkeuring
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Het lastenkohier en alle bijhorende documenten voor Ter Heide, campus Zonhoven,
infrastructuurwerken, middels een openbare aanbesteding, worden goedgekeurd.
5.

Ter Heide, inhoudelijk beleid, integratie van de onderhoudsmedewerkers in de
leefgroep: goedkeuring

De integratie van de onderhoudsmedewerkers in de leefgroep en de aanpassingen aan de
functieprofielen van Coördinator onderhoud, Leefgroepcoördinator, Hoofdopvoeder en
Medewerker onderhoud worden goedgekeurd.
6.

Ter Heide / AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, besteding
restmiddelen VIA: goedkeuring

Voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 zullen aan al de personeelsleden
(contractueel of statutair) van de activiteitencentra Ter Heide en AZERTiE maaltijdcheques
met een nominale waarde van 2,80 EUR per cheque worden toegekend.
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7.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, gemeente Lummen, voordracht kandidaatbestuurder: goedkeuring

De heer Theo Dekoning, wonende te 3560 Lummen, Veldstraat 16, wordt voorlopig benoemd
tot bestuurder A in afwachting van de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering.
8.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken

De Voorzitter informeert de Raad van Bestuur over de binnengekomen besluiten van de raden
van de deelnemers ter voorbereiding van de gewone vergadering van heden van de Algemene
Vergadering.
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