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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

 

 Het Bestuurscomité, vergadering van 23 november 2016, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Bestuurscomité, ontwerpverslag d.d. 26 oktober 2016: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 26 oktober 2016 van het Bestuurscomité wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 10 november 2016: goedkeuring  

Het ontwerpverslag van de vergadering d.d. 10 november 2016 van de Raad van Bestuur wordt gelezen 

en zal voor definitieve goedkeuring aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. 

 

3. AZERTiE, inhoudelijk beleid, spin-off AZERTiE 2.0, juridisch advies: goedkeuring  

Het Bestuurscomité geeft toelating om de piste AZERTiE 2.0 in overleg met het advocatenkantoor 

verder voor te bereiden. 

 

4. AZERTiE, inhoudelijk beleid, VDAB, stand van zaken: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt kennis van de verklaring dat het huidige subsidiebesluit voor de GOB’s, 

inclusief de rechtszekerheid voor 5 jaar behouden blijft. 

 

5. AZERTiE, inhoudelijk beleid, beleidsbrief van de Vlaams minister van Werk, Economie, 

Innovatie en Sport: kennisneming 

Het Bestuurscomité neemt kennis van de vrijwaring van de doelgroep “personen met een 

arbeidshandicap” in het toekomstige beleid. 

 

6. AZERTiE, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring 

Een arbeidsongeval wordt in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

7. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: goedkeuring  

Het Bestuurscomité neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten. 

 

8. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de arbeidsongevallen beslist.  
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9. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatiebeslissingen: 

goedkeuring 

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd. 

 

10. Ter Heide, logistiek beleid, masterplan, fase 1, aanvraag autofinanciering VIPA: 

kennisneming 

Het Bestuurscomité wordt in kennis gesteld van de aanvraag tot autofinanciering met behoud van 

recuperatie via VIPA-subsidie (subsidiebelofte).  

Ook een aanvraag voor een provinciale subsidie bij het Provinciebestuur van Limburg werd op het 

spoor gezet. 

 

11. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, rechtspositieregeling-arbeidsreglement, diverse 

wijzigingen: goedkeuring 

Het Bestuurscomité keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling (het arbeidsreglement) 

houdende het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van Ter Heide goed en zal aan 

de Raad van Bestuur de bekrachtiging van dit besluit vragen. 

 

16. Ter Heide, logistiek beleid, campus Brikhof, aankoop van een woning: goedkeuring  

De aankoop van een woning in de nabijheid van de campus Brikhof is een opportuniteit zodat onder 

voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur een eerste bod werd uitgebracht. 

 

15. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, vergadering d.d. 9 december 2016, agenda: 

goedkeuring 

Voor de vergadering d.d. 9 december 2016 van de Raad van Bestuur stelt het Bestuurscomité de agenda 

op. 

 

12. IGL Secretariaat, dossier toekomst, wijzigingen statuten voor uittreding Provincie 

Limburg, standpuntbepaling: goedkeuring 

13. IGL Secretariaat, dossier toekomst, overdracht van BuSO De Wissel naar Provincie 

Limburg, standpuntbepaling: goedkeuring 

14. IGL Secretariaat, dossier toekomst, pensioendossier statutaire personeelsleden, 

standpuntbepaling: goedkeuring 

De agendapunten 12 t.e.m. 14 worden tegelijkertijd besproken. 

 

Om de afdekking van de pensioenverplichtingen te regelen zal een voorstel worden uitgewerkt. 

De overdracht van BuSO De Wissel naar de Provincie Limburg wordt principieel besloten. 

De piste om de instellingen en in bijzonder Ter Heide decretaal om te vormen naar een VZW, wordt door 

de politiek verder onderzocht.  

Bij de voorbereiding van de statutenwijzing zodat de Provincie Limburg einde 2018 uitgetreden is, zullen 

ook andere wijzigingen worden overwogen. 


