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Vergadering van de Raad van Bestuur van 15 december 
2022: besluitenlijst  
 
Secretariaat  

1. Ontwerpverslag RVB 17 november 2022): goedkeuring  
 
Het verslag van de raad van bestuur van 17 november 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
LIV 

2. Dossier juridische structuur LIV en SAAME: kennisneming 
 
Er wordt door Kathleen Mertens, adjunct-directeur werk, een toelichting gegeven omtrent de 
projecten van LIV voor 2023. 
 
Er wordt door Yves Moriën een toelichting gegeven omtrent de potentiële herstructurering 
van IGL. 
 
Ondersteunende diensten 
 
Personeelsaangelegenheden  
 
1. Toegekende contracten: kennisneming 

 
De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de toegekende arbeidscontracten. 
 
2. Beëindigde contracten: kennisneming 
 
De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de beëindigde arbeidscontracten. 
 
3. 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. 

 
4. Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring  
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De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omtrent de consolidaties van de van 
de arbeidsongevallen die zijn voorgelegd. 

 
Financieel beleid  
 
5. Overzicht overheidsopdrachten, informatieplicht: kennisneming 
 
De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 6 december 2022 omtrent de levering en 
plaatsing van gordijnen en screens, er wordt verwezen naar de nota van de directie van Ter 
Heide van 06/09/2021 waarbij de levering en plaatsing van gordijnen en screens werd 
toegewezen aan Montera uit Hasselt. Op basis van dezelfde prijsvergelijking werden de 
verdere behoeften aan gordijnen en screens aan dezelfde firma toegewezen. 
 
De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 5 december 2022 omtrent de levering en 
plaatsing van terrasoverkappingen in leefgroepen Brik 2, Brik 4 en Brik 5 en de levering en 
plaatsing van buitenfitnesstoestellen voor het bewegingspad in via 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking waarin de gegunde 
overheidsopdracht m.b.t. investeringen. 
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