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 november 2018, beknopt verslag
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 18 oktober 2018:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 18 oktober 2018 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, feestdagen, vervangende feestdagen en
collectief verlof 2019: goedkeuring

De vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2019 vallen op een zondag of
een gewone inactiviteitsdag, evenals de dagen van collectief verlof worden voor de
personeelsleden van het activiteitencentrum AZERTiE vastgelegd.
4.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongeval, toekenning van een
blijvende invaliditeit: goedkeuring

De Raad van Bestuur besluit over de toekenning van een blijvende invaliditeit na
arbeidsongeval.
5.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, feestdagen, vervangende feestdagen en
collectief verlof 2019: goedkeuring

De vervangende feestdag voor de wettelijke feestdagen die in 2019 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 en het collectief verlof vastgelegd.
6.

Ter Heide, masterplan Genk-Zonhoven, fase 2, ontwerpopdracht aan architect,
gunningsvoorstel: goedkeuring

De ontwerpopdracht voor fase 2 van het masterplan van Ter Heide wordt toegewezen aan
DierendonckBlancke architecten.
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7.

Ter Heide, financieel beleid, kredietkaart voor verantwoordelijk economaat en
verantwoordelijke ICT: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt goed de toekenning van een kredietkaart gekoppeld aan de
zichtrekening van Ter Heide met een uitgavenlimiet van 2 500 EUR/maand aan de
verantwoordelijke economaat en de verantwoordelijke ICT.
8.

IGL Secretariaat, algemeen beleid, toekomstige samenwerkingsverbanden, stand
van zaken: kennisneming

De heer G. Vandebrouck, voorzitter, en de heer P. Geypen, algemeen directeur Ter Heide,
informeren de Raad van Bestuur, over de stappen die gezet zijn na de vergadering d.d. 18
oktober 2018.
Zoals al afgesproken met deze Raad zullen de Gebruikersraad en het HOC-BOC ook
regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en de voortgang van het
onderzoek naar een samenwerking.
9.

IGL Secretariaat, algemeen beleid, planning en vergaderkalender 2019:
goedkeuring

De Raad van Bestuur bespreekt een voorstel van vergaderkalender voor 2019 en bepaalt de
vergaderdata na overleg.
10.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, algehele vernieuwing na de verkiezingen van
14 oktober 2018: goedkeuring

De Raad staat stil bij de analyse van de verkiezingsresultaten in het licht van de verdeling van
de 15 mandaten van bestuurder, gaat akkoord met de proeve van zetelverdeling en geeft zijn
goedkeuring om deze proeve van zetelverdeling voor te leggen aan de partijinstanties van de
vier grootste Limburgse politieke partijen.
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