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Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 19 april 2021
(publicatie 20/04/2021)

Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering
1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 08/03/2021 - Goedgekeurd

2. Inrichting
2.1. ICT Afsprakenkader met Hulpverleningszone Centrum - Goedgekeurd
2.2. ICT Afsprakenkader met WoninGent - Goedgekeurd
2.3. Lidmaatschap Electronics Watch - Goedgekeurd

3. Aankopen
3.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring
3.1.1. Opdrachtdocumenten
G000556 Inhuren van externe medewerkers binnen de dienst IT Services
Het voorwerp van de opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere
deelnemers voor het inhuren van externe medewerkers binnen de dienst IT Services.
Na de gunning van de raamovereenkomst wordt er, na bepaling van de behoefte van District09,
een mini-competitie georganiseerd onder de deelnemers aan de raamovereenkomst voor de
toewijzing van elke concrete bestelopdracht in het kader van de raamovereenkomst,
overeenkomstig de modaliteiten die in het Bestek zijn uiteengezet en die zullen worden bepaald
door District09 bij het uitschrijven van de concrete bestelopdracht.
Goedgekeurd

3.1.2. Gunning
G000499 Tijdsregistratie en planning
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren, implementeren, integreren en
ondersteunen van een tijdregistratie- en personeelsplanningssysteem voor Groep Gent. Groep
Gent en Digipolis zien tijdregistratie en planning van medewerkers als sterk geïntegreerde
functionaliteiten en belangrijke componenten in de HR-architectuur. We willen een sterke
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integratie van tijdregistratie en planning behouden en zelfs versterken in ons toekomstig
applicatielandschap.
Tijdsregistratie zal geïmplementeerd moeten worden voor initieel drie verschillende entiteiten:
●
Stad en OCMW Gent, AGB’s en SVK;
●
AG Sogent;
●
De Centrale.
Wat personeelsplanning betreft zullen verschillende diensten binnen Stad en OCMW Gent
verschillende noden hebben die door de nieuwe tool moeten opgevangen worden. Een aantal
planningsvragen maakt deel van de eerste implementatiefase maar toekomstige noden moeten
ook opgevangen worden binnen het nieuwe generieke maar flexibele planningsplatform.
Goedgekeurd

3.1.3. Afname uit overheidsopdracht andere entiteit
G000578 Raamovereenkomst aankoop laptops (DOKO)
Vzw DOKO (Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs) heeft op 14 maart 2019 de
overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst voor de aankoop van Personal computers A-merken’ met
besteknummer DOKO-2019-SDW01 gepubliceerd. Het betreft een open raamovereenkomst waar
vzw DOKO fungeert als aankoopcentrale en waarbij inschrijving door besturen mogelijk is tijdens
de ganse looptijd van de opdracht.
Deze opdracht werd aanbesteed via een openbare procedure (leveringen) en werd per 6 mei 2019
gegund aan de firma Signpost België.
Op vraag van het Stedelijk Onderwijs wordt voorgesteld om aankopen te kunnen doen binnen
deze raamovereenkomst à rato van het beschikbare budget op moment van bestelling.
Goedgekeurd

G000579 Raamovereenkomst Infrastructuur (Cipal)
De opdracht betreft de “Raamovereenkomst voor de aankoop van ICT infrastructuur” met
besteknummer CSMRTINFRA19, door de dienstverlenende vereniging CIPAL op 18 juli 2019
gegund aan de firma Central Point - Wingepark 5B 001, 3110 Rotselaar. CIPAL treedt in deze
opdracht op als aankoopcentrale.
District09 kan als een autonoom gemeentebedrijf van Stad Gent, na het ondertekenen van een
vertrouwelijkheidsverklaring, afnemen van deze raamovereenkomst met nummer CSMRTINFRA19.
Goedgekeurd

3.2. Overheidsopdrachten ter bekrachtiging - Goedgekeurd door het
Directiecomité
3.2.1. Gunning
G000573 - Senior Projectleider ERP
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
senior projectleider ERP.
Bekrachtigd

3.2.2. Opdrachtdocumenten
G000582 – Senior BA WEB
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
Senior business analist WEB.
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Bekrachtigd

G000583 – .net developer Full Stack
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
.net developer Full Stack.
Bekrachtigd

G000589 – .net ontwikkelaar Full Stack
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
.net ontwikkelaar Full Stack.
Bekrachtigd

3.2.3. Kandidaatstelling
G000580 Server en storage infrastructuur
District09 wil een raamovereenkomst afsluiten voor het leveren van data-opslaginfrastructuur,
software, servers en bijhorende diensten. Het contract moet het mogelijk maken onderhoud op de
bestaande server en data infrastructuur te verlengen, uit te breiden en te vervangen op aangeven
van District09.
De raamovereenkomst zal bestaan uit 2 percelen:
Perceel 1:
● Onderhoud en uitbreiding op de bestaande server infrastructuur
● Onderhoud en uitbreiding op de bestaande data infrastructuur
● Onderhoud en uitbreiding op de bestaande back-up infrastructuur
● Aankoop en onderhoud van software licenties nodig voor een correcte server en storage
infrastructuur inclusief back-up.
● Diensten op de te onderhouden infrastructuur
Perceel 2:
● Aankoop, installatie en onderhoud van nieuwe server infrastructuur
● Aankoop, installatie en onderhoud van nieuwe data infrastructuur
● Aankoop, installatie en onderhoud van nieuwe back-up infrastructuur
● Aankoop en onderhoud van software licenties nodig voor een correcte server en storage
infrastructuur inclusief back-up.
● Diensten op de nieuw te leveren infrastructuur
Bekrachtigd

3.2.4. Selectie kandidaten
G000549 E-Post en DSD op MS365
De opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor Groep Gent met
betrekking tot:
●
Perceel 1: Postregistratie
●
Perceel 2: Sociaal Dossierbeheer
Bekrachtigd

3.2.5. Stopzetting opdracht
G000567 BI Azure analist/ontwikkelaar
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een BI
Azure analist/ontwikkelaar.
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Bekrachtigd

G000574 Medior Tester
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
Medior Tester.
Bekrachtigd

3.2.6. Wijzigingsnota
G000235 Onderhoud en supportcontract Beeldbank
Deze opdracht betreft het sluiten van een onderhoudscontract (Service Level Agreement) voor de
‘Beeldbank’, gebaseerd op het Mediahaven product van Zeticon, inclusief een raamovereenkomst
voor het inhuren van bijkomende consultancy dagen en het uitvoeren van aanpassingen aan het
product.
Deze opdracht werd gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking – Exclusiviteit.
Op 4 december 2017 werd de opdracht toegewezen aan de firma Zeticon NV. De
raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar inclusief het onderhoud.
In de volgende release van de Beeldbank vervalt de functionaliteit van de ontsluiting van de
beelden. Stad Gent en District09 zijn daarom in onderzoeksfase naar een alternatief voor deze
component. Streefdatum voor het onderzoek ‘Ontsluiting Beelden van de Beeldbank’ is de
Digitaliseringscommissie van Q4 -2021.
De SLA support loopt nog tot 15/11/2021. Om bijkomende adhoc afnames voor support en de
licentiekost te kunnen voorzien, dienen we dit met 1 jaar te verlengen.
Bekrachtigd

D000160 Raamovereenkomst leveren van draagbare computers en bijhorende
randapparatuur
Het voorwerp van de opdracht betreft een raamovereenkomst met één leverancier voor het
leveren van draagbare computers met bijbehorende randapparatuur, diensten en op basis van een
geactualiseerde prijslijst.
De opdracht werd door Digipolis gegund aan Dell nv. op 16/08/2017 en dit voor een periode van
4 jaar. Voor deze opdracht werd de procedure onderhandeling met bekendmaking EU gebruikt.
District09 wenst deze overeenkomst nog een laatste maal uit te breiden om toe te laten onze
stock verder aan te vullen en een zelfde tempo te kunnen aanhouden voor wat betreft de
uitlevering van laptops aan onze gebruikers. Indien we dit niet doen zal de uitlevering vanaf begin
april stil vallen.
Deze uitbreiding is geheel uitzonderlijk om de periode te overbruggen naar de beslissing van de
RVB dd. 19/04/2021 betreffende afname van uit overheidsopdracht andere entiteit (CIPAL).
Bekrachtigd

D000259 Raamovereenkomst Autodesk
Stad Antwerpen en Stad Gent hebben een breed patrimonium in beheer. Samen met externe
architecten ontwerpen de architecten van de stad de nieuwe looks van de stedelijke omgeving.
Straten, pleinen, wegen, gebouwen,... teveel om op te noemen. Om snel en efficiënt nieuwe
ideeën en concepten toonbaar te kunnen maken, maken de medewerkers van Stad Antwerpen en
Stad Gent heden gebruik van diverse Autodesk producten, waarvoor zij ook de relevante
opleidingen hebben gevolgd.
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Voor deze opdracht heeft Digipolis tbv Stad Antwerpen, Stad Gent en aanverwante diensten,
GEO IT als partner gekozen die deze producten kan aanbieden aan de beste licentievoorwaarden
en ondersteuning biedt voor training en bijstand van de (key)users.
De opdracht werd op 19/11/2018 voor een periode van 4 jaar gegund aan GEO IT, hiervoor werd
een Europese openbare procedure gebruikt.
Voorgesteld wordt om de opdracht uit te breiden met 50% van het gegunde bedrag, waarvan
30% beschikbaar is voor District09 en 70% voor AG Digipolis Antwerpen.
Bekrachtigd

3.2.7. Kleine opdrachten
De besluiten genomen door het directiecomité worden bekrachtigd

4. Personeel
4.1. Individueel en dagelijks personeelsbeheer
4.1.1 Personeelsbewegingen
Samenvatting van aanwervingen en uitdiensten:
Volgende dossiers worden ter kennisgeving voorgelegd aan de leden van de RVB:
● Aan 2 personen wordt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden
● Aan 2 personen wordt een addendum op de arbeidsovereenkomst aangeboden naar
aanleiding van de aanstelling tot verantwoordelijke na externe aanwervingsprocedure
● 2 medewerkers verlieten de organisatie

5. Diversen
5.1. Inhoudelijke toelichting District09 - Besproken
5.2. Terugkoppeling syndicale communicatie - Besproken
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