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Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 11 januari 2021
Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering
1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 02/12/2020 - Goedgekeurd

2. Inrichting
2.1. Beslissing digitale Raad van Bestuur dd. 04/12/2020 betreffende niet goedkeuring van het
Ontwerpbesluit overgangsmaatregelen RPR - bekrachtigd

2.2. Beslissing digitale Raad van Bestuur dd. 11/12/2020 betreffende goedkeuring van het
Ontwerpbesluit overgangsmaatregelen RPR - bekrachtigd

3. Personeel
Individueel en dagelijks personeelsbeheer
Personeelsbewegingen
Samenvatting van aanwervingen en uitdiensten:
Volgende dossiers worden ter kennisgeving voorgelegd aan de leden van de RVB:
● 1 aanwerving
● 1 uitdiensttreding

4. Aankopen
Overheidsopdrachten ter bekrachtiging
Gunning
G000543 - Applicatiebeheerder 0365
Digipolis Gent is op zoek naar een senior applicatiebeheerder voor binnen het Domein
Pakketoplossingen die samen met andere collega’s instaat voor de dagelijkse opvolging,
continuïteit en interventie rond een set van applicaties.
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Goedgekeurd

G000545 - Senior MDM analist/ontwikkelaar
Digipolis Gent is op zoek naar een senior MDM analist/ontwikkelaar voor analyse en
implementatie van business logica en nieuwe databronnen op een bestaande MDM
implementatie.
Goedgekeurd

G000548 - Software Architect .NET
Digipolis Gent is op zoek naar een gedreven .NET software architect om samen met andere
collega’s de bestaande applicaties en applicaties in ontwikkeling verder uit te bouwen en mee
aan het ontwerp te staan van nieuwe .NET software voor de Groep Gent.
Goedgekeurd

Selectiebeslissing
G000505 - Online reserveren en betalen
Stad Gent en Digipolis Gent zijn op zoek naar een partner (met eventuele onderaannemers) om
in samenwerking met de stad een laagdrempelige online marktplaats te creëren waarop de
burger een divers aanbod van producten en diensten kan bekijken, selecteren en betalen.
Goedgekeurd

Opdrachtdocumenten
G000552 - Senior MDM analist ontwikkelaar
Digipolis Gent is op zoek naar een senior MDM analist/ontwikkelaar voor analyse en
implementatie van business logica en nieuwe databronnen op een bestaande MDM
implementatie.
Goedgekeurd
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