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Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 7 februari 2022

(publicatie 08/02/2022)

Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering

1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 10/01/2022 - Goedgekeurd

2. Aankopen

2.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring

2.1.1. Nota afname andere entiteit
G000663 Raamovereenkomst Randapparatuur
De opdracht betreft de “Raamovereenkomst voor de aankoop van Randapparatuur” 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.  Deze opdracht werd gegund via een openbare procedure met
Europese bekendmaking voor een bedrag van 40 mio euro (zonder afnameverplichting).  De
looptijd bedraagt 4 jaar en loopt af eind juli 2023.

De huidige raamovereenkomst van District09 G000562 gegund aan IT1 is afgelopen, het gegund
bedrag werd reeds bereikt waardoor afnames niet meer mogelijk zijn.

District09 kan beroep doen op de dienstverlenende vereniging CIPAL voor de aankoop van
randapparatuur binnen de Raamovereenkomst CSMRTINFRA19 – Aankoop Randapparatuur. We
ramen een afname van 800.000 € BTWe binnen de raamovereenkomst CSMRTINFRA19 – gegund
aan Central Point.

Het directiecomité van 24/01/2022 besliste akkoord te gaan met het gebruik van de
raamovereenkomst CSMRTINFRA19 – aankoop randapparatuur.
Goedgekeurd

2.2. Overheidsopdrachten ter bekrachtiging - goedgekeurd door het
Directiecomité

2.2.1 Opdrachtdocumenten
G000665 Senior Front End WEB ontwikkelaar
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
Senior Front End WEB ontwikkelaar om het team van domein WEB te versterken.
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Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 214 000,00 (excl. btw) en < € 258 940,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
Looptijd contract: 400 mandagen/afhankelijk van de mandagprijs
Het directiecomité van 10/1/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Bekrachtigd

G000668 BI Applicatiebeheerder
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een BI
Applicatiebeheerder om het team van domein Data, Informatie en GIS te versterken.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 214 000,00 (excl. btw) en < € 258 940,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
Looptijd contract: 350 mandagen/afhankelijk van de mandagprijs
Het directiecomité van 24/01/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Bekrachtigd

G000636 Raamovereenkomst GIS ondersteuning
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor ORBIT Software - een
geografisch informatiesysteem in gebruik bij de stad Gent voor het weergeven en editeren van
dienstspecifieke geografische data en het verrijken van niet geografische data met geografische
data  aan de hand van administratieve processen - voor het leveren van software support.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Onderhandeling zonder bekendmaking - Exclusiviteit
Looptijd contract: 4 jaar
Het directiecomité van 31/01/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Bekrachtigd

2.2.2. Gunning
G000659 HR Solution architect
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
Senior projectleider ERP om het team van domein ERP te versterken.
De opdracht wordt gegund aan inschrijver Niver Consult die de meest economisch voordelige
offerte in diende.
Looptijd contract: 260 mandagen
Het directiecomité van 10/01/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
Bekrachtigd

2.2.3 Nota uitbreiding
G000076 Leerlingen Volgsysteem
Deze opdracht betreft het leveren, implementeren en onderhouden van een
LeerlingenVolgSysteem (LVS), inclusief het migreren van de data uit bestaande
leerlingenvolgsystemen, training en opleiding.
Het directiecomité van Digipolis heeft op 21/11/2016 de opdracht toegewezen aan de firma
Questi - Grensstraat 2A te 2431 Laakdal. De opdracht werd gegund voor een bedrag van 252.890
euro BTWi., hiervoor werd de procedure vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
gebruikt.
Het “LeerlingenVolgsysteem” van Questi wordt gebruikt binnen het Onderwijs om
leervorderingen op leerling- en klasniveau over een langere periode op te volgen. Dit is een
volledig standaard product dat door de leverancier wordt beheerd en gehost voor District09.
Questi is de enige leverancier die dit pakket ondersteunt, een overstap naar een ander pakket is
momenteel niet aan de orde.
District09 wil het huidig contract uitbreiden met 50% van het gegunde bedrag wat ons de
mogelijkheid geeft om tot november 2023 de dienstverlening mbt de jaarlijkse gebruikerslicenties
te blijven voorzien.

Het directiecomité van 17/01/2022 besliste akkoord te gaan met deze uitbreiding.
Bekrachtigd
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G000063 RO Perimeter
Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van ICT
beveiligingsdiensten en - infrastructuur voor Digipolis en zijn klanten. De Raad van Bestuur van
Digipolis heeft op 23/2/2016 de opdracht toegewezen aan de firma Securelink (Orange
Cybersecurity)  - Uilenbaan 80 te 2160 Wommelgem. De opdracht werd gegund voor een bedrag
van 1.815.000 euro BTWi., hiervoor werd de Onderhandelingsprocedure met bekendmaking
gebruikt.

De globale duurtijd van het contract werd gesloten voor een periode van 5 jaar en kan maximaal 2
maal met één jaar worden verlengd.  Op 1 maart 2022 loopt het contract af. District09 wenst
gebruik te maken van de mogelijkheid om dit met één jaar te verlengen. Dit extra jaar geeft
District09 de tijd om een nieuwe opdracht op te starten en in tussentijd de dienstverlening
betreffende security en infrastructuur kunnen blijven te blijven garanderen.
Het directiecomité van 24/01/2022 besliste akkoord te gaan met de verlenging van 1 jaar.
Bekrachtigd

G000351 – Raamovereenkomst Camerabeveiligingssysteem
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de huur, implementatie en ondersteuning van
een camerabeveiligingssysteem voor evenementen/gebeurtenissen van tijdelijke aard. De Raad
van Bestuur van Digipolis heeft op 17/4/2019 de opdracht toegewezen aan de leverancier The
Safe Group, Kempische steenweg 293/18 te 3500 Hasselt. De opdracht werd gegund voor een
bedrag van 363.000 euro BTW incl., hiervoor werd de mededingingsprocedure met
bekendmaking EU gebruikt. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van 6 jaar en eindigt op 5
mei 2025. Echter is het gegund bedrag opgebruikt.

Deze opdracht werd opgestart om te voldoen aan het gegeven ‘tijdelijke camera’s in het
openbaar domein’, wat een heel flexibele manier is om op basis van specifieke overlastfenomenen
of dringende zaken camerabewaking in te zetten via de Politiezone Gent. Dit was vooral voorzien
voor de evenementen zoals de Gentse Feesten en het Lichtfestival, echter werden er afgelopen
twee jaar ook onverwacht tijdelijke camera’s ingezet voor de handhaving van de Corona
maatregelen en tegen sluikstorten. Om ook de komende jaren de veiligheid van de burgers te
garanderen, de problematiek van sluikstorten verder aan te pakken, … is het verder inzetten van
tijdelijke camera’s noodzakelijk. De Politiezone Gent is vragende partij om dit contract uit te
breiden met 50% van het gegunde bedrag.

Het directiecomité van 31/01/2022 besliste akkoord te gaan met de uitbreiding.
Bekrachtigd

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

3. Personeel

3.1. Individueel en dagelijks personeelsbeheer

3.1.1 Personeelsbewegingen
Samenvatting van aanwervingen en uitdiensten - Kennisname

● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur in de functie van junior applicatiebeheerder binnen Domein Pakketoplossingen van de
dienst Business IT.
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● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur in de functie van Jurist/DPO binnen de dienst HR, Financiën en Administratie, gezien de
voorkeurskandidaat alsnog afziet van de aanstelling.

● 1 medewerker heeft District09 verlaten.

4.1.2. Andere individuele en dagelijkse personeelsaangelegenheden
Kennisname van alle andere beslissingen i.v.m. overige individuele en dagelijkse
personeelsaangelegenheden (waaronder Loopbaanonderbreking en zorgkrediet, Bevordering,
Pensioen, Aanpassing arbeidsovereenkomst, Verlof voor opdracht, Bijbetrekking, Onbezoldigd
verlof) die werden opgenomen met het Directiecomité.
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