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 januari 2017, verkort verslag
Bij het begin van het nieuwe jaar wenst de voorzitter aan allen een voorspoedig 2017.

1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 9 december 2016: goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 9 december 2016 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, dossier toekomst, overdracht van BuSO De Wissel naar Provincie
Limburg: goedkeuring

De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om aan de Provincie Limburg de overdracht onder
bezwarende titel van de school voor te stellen en te onderhandelen.

4.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, AZERTiE, oprichting van een spin-off: goedkeuring

De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om de commerciële activiteiten binnen AZERTiE op korte
termijn stop te zetten en deze activiteiten verder te laten zetten binnen een op te richten CVBA met
sociaal oogmerk (CVBA SO).

5.

Ter Heide, VAPH, bijsturing van het transitiebeleid, impact: kennisneming

De gevolgen van de recente bijsturing van het transitiebeleid van het VAPH worden geduid.

6.

IGL Secretariaat, dossier toekomst, diverse mededelingen: kennisneming

De kwijtschelding van de terugbetaling van de vermindering van de kapitaalsparticipatie van de
Provincie Limburg wordt ter kennis gebracht.
Ter voorbereiding van de toekomst van Ter Heide is er individueel overleg geweest met de
burgemeesters van de vier vestigingsplaatsen.
Na de verspreiding van het communiqué d.d. 9 december 2016 is er een reactie op de nieuwe wending
binnengekomen van ACV Openbare Diensten. De vertegenwoordigers van de representatieve
vakorganisaties komen daarom samen in een vergadering HOC-BOC IGL op 25 januari 2017.
Ook is er een overleg met de politieke tenoren gepland op 15 februari 2017.
Tot slot deelt hij mee dat hij in overleg is met de voorzitter van de SG Kanunnik Triest te Hasselt.
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