Vergadering van de Raad van Bestuur van 21 april 2022: besluitenlijst
Secretariaat
1.Ontwerpverslag d.d. 17 maart 2022
Het verslag van de raad van bestuur van 17 maart 2022 wordt unaniem goedgekeurd.
Ter Heide
Er wordt een korte toelichting gegeven over de covid-situatie binnen Ter Heide.
LIVaan het werk
2.Stand van zaken GLOW
De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken in het
dossier. De RVB IGL neemt akte van de afwijzing van de vordering tot schorsing van de
gunning in het GLOW dossier. De RVB IGL bekrachtigt het besluit tot het niet meer in
beroep gaan met het oog op vernietiging van het gunningsbesluit.
3.Relance plan opvolging
Er wordt een korte toelichting gegeven over de stand van zaken. Het relanceplan gaat
uit van enerzijds een aantal bewarende principes voor 2022 en anderzijds van 7 pijlers
om een doorstart te kunnen maken in 2023. De Raad van Bestuur IGL neemt akte van
het uitgebreide overzicht van het geheel van bewarende maatregelen en relanceplan
doorstart 2023 en geeft unaniem een principiële goedkeuring.
Ondersteunende diensten
Personeelsaangelegenheden
4.

Administratieve punten

a. Definitieve toetreding OFP Prolocus
De Raad van Bestuur keurt de toetreding tot OFP PROLOCUS unaniem goed.
De heer Jackie Beuten wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van OFP Prolocus.
b. Goedkeuring wijziging AR
De Raad van Bestuur keurt unaniem de aanpassing van het arbeidsreglement van Ter
Heide goed dat wordt aangepast in overeenstemming met de transitie naar
zelforganiserende teams waarbij de functie van hoofdopvoeder opgeheven werd
vanaf 1 maart 2022.
5. Toegekende contracten
De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de toegekende arbeidscontracten.

6. Beëindigde contracten
De leden van de raad van bestuur nemen kennis van de beëindigde arbeidscontracten.
7. Arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring
8. Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring
Financieel beleid
9. Overzicht
overheidsopdrachten,
kennisneming

werkingskosten,

informatieplicht:

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota’s van 28 maart, 4 april, 13 april, 13 april
en 14 april 2022 waarin de gegunde overheidsopdrachten m.b.t. investeringen met
een te betalen bedrag tussen 9 000 EUR, excl. btw, en 25 000 EUR, excl. btw, worden
toegelicht.
10. Jaarverslag 2021: goedkeuring
De Raad van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2021 van IGL en beslist om dit
jaarverslag op de agenda van de gewone vergadering van de Algemene Vergadering
van 23 juni 2022 te plaatsen.
11. Aanvaarding schenkingen TH 2021
De Raad van Bestuur keurt unaniem de aanvaarding van de schenking goed.
Algemeen overkoepelend
12. Agenda AV 23 juni: vastlegging
De Raad van Bestuur IGL keurt unaniem de agenda van de AV van 23 juni goed.
13. Aanstelling van voorzitter Comité voor preventie en bescherming op het werk
Er wordt een mail verstuurd naar alle leden van de Raad van Bestuur met de vraag wie
de rol van voorzitter van het Comité voor preventie en bescherming op het werk op
zich wil nemen.
Vragen
14. Buitengewone algemene vergadering EthiasCo donderdag 5 mei 2022 om 10u in
The President Brussels Hotel, Koning Albert II-laan, 1000 Brussel: kennisgeving.
Er zal niemand van de Raad van Bestuur aanwezig zijn.
15. Buitengewone algemene vergadering IGL, vrijdag 22 april 2022 om 18u,
Kruisstraat z/n, 3520 Zonhoven: kennisgeving.

