
 

 

Vergadering van de Raad van Bestuur van 19 mei 2022: besluitenlijst  
 

Secretariaat 

1. Ontwerpverslag d.d. 21 april 2022 

Het verslag van de raad van bestuur van 21 april 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Deelnemer Diepenbeek, voordracht kandidaat-bestuurder: goedkeuring  

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Yvan Vesters 

vanaf 17 maart 2022. 

 

De heer Peter Prévot wordt voorlopig benoemd tot bestuurder in afwachting van 

de definitieve verkiezing door de Algemene Vergadering tijdens haar vergadering 

van 23 juni 2022. 

 

Ter Heide 

3. Financiële waardering personeel  

De Raad van Bestuur keurt unaniem de toekenning van ecocheques van maximum 

150 EUR à rato van de tewerkstellingsbreuk, voor alle werknemers in dienst op 1 

juni 2022, goed.  

 

LIVaan het werk 

4. Relance plan: kennisgeving  

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. 

Er wordt een toelichting gegeven omtrent de actuele stand van zaken van dit 

relanceplan.  

 

SAAME 

5. Aanbod IGL naar vennoten 

IGL wil haar expertise aanbieden bij haar vennoten via OP STAP, een gespecialiseerd 

HR-beleid en de algemene dienstverlening. De leden van de Raad van Bestuur 

zullen worden betrokken bij het opstellen van een concrete agenda. 

 

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  

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

beroepsziektes die zijn voorgelegd. 

 

Financieel beleid 

11. Vaststelling werkingstoelage vennoten 2022: goedkeuring  

Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om de werkingstoelage van 

de deelnemers-gemeentebesturen voor het boekjaar 2022 vast te stellen op 0,16 

EUR per inwoner, volgens de officiële opgave van het bevolkingscijfer op 1 januari 

2022. 

 

Momenteel is de berekening gebaseerd op het aantal inwoners bij de deelnemers 

op 1 januari 2021 volgens de FOD Economie op 27 april 2022.  

 

12. Overzicht overheidsopdrachten, werkingskosten, informatieplicht: 

kennisneming 

De Raad van Bestuur neemt akte van de vier nota’s van 11 mei 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. 

 

Varia  

13. Aanstelling van de voorzitter van het Comité voor preventie en bescherming 

op het werk  

Er wordt afgewacht of de geuite interesse van een bestuurder voor de rol van 

voorzitter ook definitief bevestigd wordt.  

14. EthiasCo: 

a. Buitengewone algemene vergadering donderdag 9 juni 2022 om 10u in 

het Square Brussels Convention Centre op de kunstberg, 1000 Brussel: op 5 mei 

werd het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt: kennisgeving. 

Er zal niemand van de Raad van Bestuur aanwezig zijn. 

 



 

 

b. Gewone algemene vergadering donderdag 9 juni 2022 om 10u in het 

Square Brussels Convention Centre op de kunstberg, 1000 Brussel: 

kennisgeving. 

Er zal niemand van de Raad van Bestuur aanwezig zijn. 

15. Functieprofielen: goedkeuring  

a. Coördinator grootkeuken 

De Raad van Bestuur keurt het functieprofiel van coördinator grootkeuken unaniem 

goed.  

b. Verantwoordelijke HR-data 

De Raad van Bestuur keurt het functieprofiel van verantwoordelijke HR-data 

unaniem goed. 

 

 

 


