
 

 

Vergadering van de Raad van Bestuur van 15 september 2022: besluitenlijst  

Secretariaat 

1. Ontwerpverslag d.d. 16 juni 2022: goedkeuring 

Het verslag van de raad van bestuur van 16 juni 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 

Ter Heide 

2. Pilootproject in het kader van het uitbreidingsbeleid RTH (rechtstreeks 

toegankelijke hulp)  

De Raad van bestuur keurt de algemene kandidaatstelling, pilootfase RTH 

unaniem goed. 

De Raad van Bestuur keurt de ontwikkeling outreach voor medewerkers van 

basisvoorzieningen in 6 Steden en Gemeenten: Genk, Tongeren, Borgloon, 

Hasselt, Zonhoeven en Sint – Truiden unaniem goed. 

De Raad van Bestuur keurt samenwerking met “Samenpunt” unaniem goed. 

LIVaan het werk 

3. Toelichting doorstart 2023 

Yves Moriën, algemeen directeur, en Kathleen Mertens, directeur werk, geven een 

korte toelichting over de stand van zaken en de doorstart in 2023 van LIV.  

SAAME 

4.  Toekomstige rol van IGL 

Er wordt door Yves Moriën, algemeen directeur, een toelichting geven over de 

toekomstige rol van IGL in netwerkvorming naar steden en gemeenten als 

regisseurs van wonen, werk en leven. 

De oprichting van de vzw SAAME wordt met enkele maanden uitgesteld.  

HR 

5. Functieprofiel coördinator SAAME  

Het functieprofiel wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 

Ondersteunende diensten 

Personeelsaangelegenheden 

6. Toegekende contracten  

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de toegekende 

arbeidscontracten. 

7. Beëindigde contracten  

De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de beëindigde 

arbeidscontracten. 



 

 

8. Arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de (niet) 

aanvaarding van de erkenningen van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd. 

9. Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring  

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de consolidatie 

van de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd. 

10. Beroepsziektes, goedkeuring 

De Raad van bestuur volgt unaniem het advies van Fedris omtrent de 

schadeloosstelling wegens de beroepsziektes die zijn voorgeld.   

Financieel beleid 

1. Overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, informatieplicht: 
kennisneming 
 

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 6 september 2022 omtrent de 
levering en plaatsing van 7 elektrisch verstelbare huiselijke hoog/laagbaden via 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking waarin de 
gegunde overheidsopdracht m.b.t. investeringen met een te betalen bedrag tussen 
9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw, wordt toegelicht. 

 
Varia  

 

 

 


