Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging
Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

De Raad van Bestuur, vergadering van 7 december 2018, beknopt verslag
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 8 november 2018:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 8 november 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.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging functieprofiel
coördinator onderhoud: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt het functieprofiel van coördinator logistieke diensten goed.
4.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, diverse wijzigingen:
goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de wijzigingen aan het arbeidsreglement van Ter Heide goed.
5.

Ter Heide, algemeen beleid, toekomstige samenwerkingsverbanden, stand van
zaken: kennisneming

De voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken betreffende de samenwerking tussen Ter
Heide en Intesa.
6.

IGL Gemeenschappelijke diensten, rechtspositieregeling en arbeidsreglement
AZERTiE en Ter Heide, tijdelijke verhoging van de patronale bijdrage in de
maaltijdcheque voor de jaren 2019-2020: goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt goed dat voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december
2020 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 zullen worden
toegekend.
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7.

IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone en buitengewone vergadering
d.d. 7 december 2018, stand van zaken: kennisneming

Aan de Raad van Bestuur wordt meegedeeld dat alle voorliggende besluiten van de gewone en
de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering door de deelnemers op basis van
de ontvangen uittreksels uit de notulen van hun raden met unanimiteit zullen worden
goedgekeurd.
8.

AZERTiE, algemeen beleid, “LIV aan het werk”: kennisneming

De Raad van Bestuur krijgt toelichting over het opzet van het voorbije event “AZERTiE back to
the future”, alsook over de naamswijziging van AZERTiE naar “liv aan het werk”.
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