Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg
opdrachthoudende vereniging
Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk

De Raad van Bestuur, vergadering van 25 november 2021, beknopt verslag
1.

IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 21 oktober 2021:
goedkeuring

Het verslag van de vergadering d.d. 21 oktober 2021 van de Raad van Bestuur wordt gelezen
en goedgekeurd.
2.

IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen

Er zijn geen vooraf ingediende vragen.
De coronasituatie binnen Ter Heide en LIVaanhetwerk wordt geschetst.
3.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, toegekende contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de toegekende arbeidsovereenkomsten.
4.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beëindigde contracten: kennisneming

De Raad van Bestuur neemt akte van de beëindigde arbeidsovereenkomsten.
5.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, erkenning: goedkeuring

Rekening houdend met het advies van de herverzekeraar wordt over de erkenning als
arbeidsongeval beslist.
6.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsongevallen, consolidatie: goedkeuring

De arbeidsongevallen worden in overeenstemming met de regelgeving geconsolideerd.
7.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, A. B., ontwerpbeslissing:
goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling
wegens beroepsziekte.
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8.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, V. M., ontwerpbeslissing:
goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling
wegens beroepsziekte.
9.

Ter Heide, personeelsaangelegenheden, beroepsziekte, D. V., ontwerpbeslissing:
goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt een ontwerpbeslissing over de aanvraag om schadeloosstelling
wegens beroepsziekte.
10.

LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, sluitingsdagen en
vervangende feestdagen 2022: goedkeuring

De Raad van Bestuur beslist over de vervangende feestdagen voor de wettelijke feestdagen
die in 2022 vallen op een zondag of een gewone inactiviteitsdag en de collectieve
sluitingsdagen.
11.

LIVaanhetwerk, algemeen beleid, handtekenbevoegdheid, wijziging: goedkeuring

De Raad van Bestuur neemt akte van de wijzigingen aan de interne handtekenbevoegdheid
binnen LIVaanhetwerk.
12.

Ter Heide en LIVaanhetwerk, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement,
wijziging: goedkeuring

De wijzigingen aan het arbeidsreglement Ter Heide en het arbeidsreglement LIVaanhetwerk
worden goedgekeurd.
13.

IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0

De volgende onderdelen worden toegelicht:
a. Ter Heide, strategisch en operationeel zorgbeleid 2022 (ZOT)
b. LIVaanhetwerk, strategisch en operationeel beleid 2022
c. Ondersteunende diensten, stand van zaken
d. Ondersteuning deelnemers (SAAME), stand van zaken.
14.

IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, personeelsbeleid, divisiedirecteur
bedrijfsvoering (ondersteunende diensten), aanstelling tot stagiair, intrekking
beslissing d.d. 21 oktober 2021: goedkeuring

De Raad van Bestuur beslist tot intrekking van het besluit d.d. 21 oktober 2021 tot aanstelling
van de divisiedirecteur bedrijfsvoering
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15.

IGL Secretariaat, dossier IGL 2.0, personeelsbeleid, divisiedirecteur
bedrijfsvoering (ondersteunende diensten), aanstelling tot stagiair: goedkeuring

Uitgesteld.
16.

IGL Secretariaat, HOC-BOC, vergadering d.d. 13 december 2021, agenda:
kennisneming

De Raad van Bestuur neemt kennis van de agenda voor de vergadering d.d. 13 december
2021 van HOC-BOC IGL.
17.

IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, statutaire pensioenen, behoud van
eigen pensioenkas of aansluiten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de
provinciale en plaatselijke besturen: goedkeuring

De Raad van Bestuur besluit om vanaf 1 januari 2022 niet aan te sluiten bij het GPF, maar de
pensioenen van de statutaire ambtenaren verder in eigen beheer te houden.
18.

IGL Secretariaat, personeelsaangelegenheden, statutaire pensioenen, verhoging
van de patronale bijdragevoet van 34% naar 35,5%: goedkeuring

De Raad van Bestuur beslist om de patronale bijdragevoet vanaf jaar 2022 aan te passen en
om ten laatste in 2024 een bijkomende koopsom te storten in de pensioenkas.
19.

IGL Secretariaat, CIPAL DV, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 16
december 2021, aanduiding en mandatering van een vertegenwoordiger:
goedkeuring

De vertegenwoordiger en zijn mandaat worden goedgekeurd.
20.

IGL Secretariaat, Algemene Vergadering, gewone vergadering d.d. 16 december
2021, stand van zaken: kennisneming

Omwille van de maatregelen ter bestrijding van de covid-19-pandemie beslist de Raad van
Bestuur om de vergadering van 16 december 2021 van de Algemene Vergadering digitaal te
organiseren.
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