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Vergadering van de Raad van Bestuur van 16 maart 2023: 
besluitenlijst 
 

1. Secretariaat  
a. Ontwerpverslag RVB (16 februari 2023): goedkeuring  

 
Het verslag van de raad van bestuur van 16 februari 2023 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 
2. IGL 

a. Rechtspositieregeling statutairen: goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de rechtspositieregeling goed, deze vervangt alle voorgaande 
rechtspositieregelingen die van toepassing zijn op de statutaire medewerkers van IGL; Ter Heide en 
LIVaanhetwerk. 
 

b. Rechtspositieregeling statutairen: goedkeuring 
 
De Raad van Bestuur keurt de deontologische code goed, deze code is van toepassing op het statutair 
en contractueel personeel van IGL. 
 

c. Organisatie- en beslissingsmodel: goedkeuring 
 
De Raad van bestuur keurt het beslissings– en organisatiemodel goed, dit model geeft de  
bevoegdheidsverdeling weer en moet gezien worden als een belangrijke aanvulling op de statuten en 
het Decreet Lokaal Bestuur.   
 
 
3. Ter Heide 

a. Inspectieverslag vrijheidsbeperkende maatregelen: kennisneming  
 
Er vond een onaangekondigde inspectie plaats op 11/01/2023.  De inspectie vond plaats door een 
anonieme klacht bij het VAPH omtrent vrijheidsbeperkende maatregelingen.  
 
 
4. LIV 

a. Voortgang LIV: goedkeuring  
 
Er werd door Paul Geypen, Algemeen Directeur, een stappenplan uitgewerkt omtrent de voortgang 
van LIV. Dit stappenplan wordt toegelicht.  
 
De Raad van Bestuur keurt de stappen die genomen zullen worden goed. 
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b. Samenwerking Sherpa -LIVaanhetwerk: goedkeuring  
 
Sherpa is een informeel samenwerkingsverband tussen 4 organisaties in Limburg: Arbeidskansen VZW, 
Alternatief VZW, BLM en LIV. Er werd binnen Sherpa de vraag gesteld om de samenwerking meer te 
formaliseren. 
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de formele samenwerking volgens een charter. 
 
 
5. HR 

a. Openstaande vacatures: kennisneming  
 

Elke Gilissen, verantwoordelijke HR,  geeft een korte toelichting over de openstaande vacatures binnen 
IGL. 

b. Wijzigingen arbeidsreglement Ter Heide en LIV: goedkeuring 
 

Katrien Geukens, juriste, geeft een korte toelichting omtrent de wijzigingen. De wijzigingen vinden 

plaats vanaf 1 april 2023. 

 

c. Personeelsaangelegenheden  
i. Toegekende contracten: kennisneming 

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

 
ii. Beëindigde contracten: kennisneming 

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

 
iii. Arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring 

De Raad van Bestuur volgt unaniem het advies van Ethias omrent de erkenning van de 

arbeidsongevallen die zijn voorgelegd. 

 
iv. Arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring 

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

arbeidsongevallen die zijn voorgelegd. 

 

 

6. Ondersteunende diensten 
a. Financieel beleid:  

i. Overheidsopdrachten: gunningsvoorstel bureaustoelen: goedkeuring 
 

De Raad van Bestuur neemt akte van de nota van 7 maart 2023 omtrent de levering van 114 

bureaustoelen Creed 6004 via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  Deze 

opdracht is gegund aan de firma Sit & Sleep uit Hasselt.  

 

De Raad van Bestuur keurt het gunningsvoorstel goed.  
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b. Audit verzekeringsportefeuille Ter Heide en LIV: kennisgeving:  
 

De verzekeringsportefeuille van IGL zal worden doorgelicht door verzekeringen Bamps waarna er 
mogelijk andere keuzes kunnen gemaakt worden.  
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