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Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 8 februari 2021
Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering
1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 11/01/2021 - Goedgekeurd

2. Inrichting
2.1. Aanstelling van bedrijfsrevisor Callens, Pirenne, Theunissen & Co CVBA ten behoeve van
District09 - goedgekeurd

3. Aankopen
Overheidsopdrachten ter goedkeuring
Gunningen
G000483 - RO Digitaal Ondertekenen
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één leverancier voor Groep Gent (Stad Gent,
OCMW Gent, Digipolis Gent, …) met betrekking tot:
● Ontwikkeling en implementatie van een digitale handteken oplossing
● Licenties en installatie van een digitaal onderteken oplossing op onze infrastructuur, of
infrastructuur van de leverancier, of een mix van beide
● Onderhoudscontract met SLA voor een digitaal onderteken oplossing
● Het op afroep inhuren van zowel technische als functionele profielen voor activiteiten die
niet onder pre-sales vallen:
○ Specifieke expertise
○ Aanpassingen aan het systeem
Goedgekeurd.
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Overheidsopdrachten ter bekrachtiging
Gunningen
G000552 - senior MDM analist/ontwikkelaar
District09 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.

Opdrachtdocumenten
G000560 - Enterprise Architect
District09 is op zoek naar een Enterprise Architect voor het ontwerpen, implementeren en
uitbouwen van de Governance van de Enterprise architectuur binnen District09.
Goedgekeurd.

G000566 - Raamovereenkomst Vubis
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor de ondersteuning
op de toepassing Vubis.
Goedgekeurd.

G000567 - BI Azure analist ontwikkelaar
District09 is op zoek naar een BI Azure ontwikkelaar analist voor het verder uitbreiden en
professionaliseren van onze Azure BI omgeving.
Goedgekeurd.

G000532 - Raamovereenkomst Sociaal Wonen
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor de aankoop en
onderhoud van een aangepast CRM systeem dat zoveel mogelijk de werkprocessen van de
organisatie kan begeleiden; dit ten behoeve van HuurinGent en mogelijks ook WoninGent
Goedgekeurd.

G000570 - AB Ontwikkelaar .NET
District09 is op zoek naar een senior applicatiebeheerder/ontwikkelaar .Net die samen met
andere collega’s (kleine) aanpassingen/uitbreidingen maakt aan bestaande applicaties,
applicaties migreert naar recente servers en algemeen beheer uitvoert van applicaties.
Goedgekeurd.
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Kandidaatstelling (aanvraag tot deelneming)
G000459 - Raamovereenkomst ePost en DSD
De opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor Groep Gent met
betrekking tot enerzijds Postregistratie (ePost) en anderzijds Sociaal Dossierbeheer (DSD), dit ter
vervanging van de bestaande maar sterk verouderde toepassingen.
Goedgekeurd.

4. Personeel
Individueel en dagelijks personeelsbeheer
Personeelsbewegingen
Samenvatting van aanwervingen en uitdiensten:
Volgende dossiers worden ter kennisgeving voorgelegd aan de leden van de RVB:
● Aan 1 persoon wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden
● 2 medewerkers verlaten de organisatie

5. Financiën
5.1. Het Meerjarenplan 2021 - 2025 voor District09 conform de beheers- en beleidscyclus Goedgekeurd.
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