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Autonoom Gemeentebedrijf District09 
Raad van Bestuur van 8 augustus 2022  

(publicatie 09/08/2022) 

Besluitenlijst  

1. Verslag vorige vergadering 
 
1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 13/06/2022 - Goedgekeurd  

2. Financiën 
2.1. BW2022 en aangepast meerjarenplan 2021-2025 - Besproken 

3. Aankopen 

3.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring 

3.1.1. Opdrachtdocumenten 

 
G000587 Support en onderhoud Successfactors 
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het onderhoud en 
ondersteuning van SAP SuccessFactors (zachte HR). 
De huidige raamovereenkomst loopt eind 2022 af. Om de jaarlijkse support en onderhoud te kunnen blijven 
voorzien is District09 genoodzaakt om een nieuwe raamovereenkomst op te starten. 
Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw) 
Mededingingsprocedure met onderhandeling – Europees.  
Geraamd bedrag: 950.000 € incl btw.  
Looptijd contract: 2 jaar met optionele verlenging van 2x 1 jaar 
Het directiecomité van 27/6/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek. 
Goedgekeurd. 

3.1.2. Gunning 

G000708 ANPR Software 
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het onderhoud van en 
uitbreidingen op software voor het beheren en verwerken van ANPR-camera beelden. Meer bepaald gaat 
het om volgende softwarepakketten: 

1. De acquisitiesoftware (Roepnaam SmartInfra) die gebruikt wordt om de gemaakte beelden van de 
camera’s  op te slaan.  

2. De ZoneGuard software als beheerpakket voor de verdere verwerking van de beelden  
In deze overeenkomst zullen mogelijks ook toekomstige extra modules en integraties afgenomen worden 
alsook support, inclusief onderhoud voor 4 jaar.  
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Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw) Onderhandeling 
zonder bekendmaking - exclusiviteit 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht in exclusiviteit toe te wijzen aan de inschrijver Fabricom  
Gegund bedrag: 605.000 € incl btw.  
Looptijd contract: 4 jaar (48 maanden) 
Het directiecomité van 25/7/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.  
Goedgekeurd 

3.1.3. Nota uitbreiding 

G000623 Raamovereenkomst Softwarelicenties 
De opdracht betreft de “Raamovereenkomst voor de aankoop van Licenties, gebruiksrechten, onderhouds- 
en ondersteuningsprogramma’s mbt standaard software” met besteknummer CSMRTSOFT19, door de 
dienstverlenende vereniging CIPAL op 25 juli 2019 gegund aan de firma Comparex Belgium bvba, met 
maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1, Suite 315, Box 3, 1020 Brussel. CIPAL treedt in 
deze opdracht op als aankoopcentrale. 
 
Op 13 september 2021 gaf de RVB de goedkeuring voor afnames geraamd op een waarde van 605.000 euro 
(btwi). District09 vraagt een verhoging van de geraamde waarde met 1.000.000 euro (btwe) welke 
noodzakelijk is om nieuwe licenties aan te kopen en de onderhoudskost voor de huidige licenties te kunnen 
betalen dit in afwachting van de gunning van een nieuwe opdracht in het najaar 2022.  
Het directiecomité van 4/7/2022 besliste akkoord te gaan met deze verhoging.  
Goedgekeurd. 

3.2. Overheidsopdrachten ter goedkeuring. 

3.2.1. Intrekken gunningsbeslissing 

G000588 Beheertool overheidsopdrachten 
De opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor Groep Gent voor een toepassing 
voor het beheer van overheidsopdrachten, aankopen en openbare werken. 
De opdracht G000588 Beheertool overheidsopdrachten werd op 10 mei 2021 gepubliceerd op het public 
procurement platform als een mededingingsprocedure met onderhandeling EU overeenkomstig de Wet op 
Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en heeft een maximale geraamde waarde van 730.000 EUR BTWe en 
een looptijd van 4 jaar. 
Op 13 juni 2022 besliste de Raad van Bestuur om de opdracht toe te wijzen aan de inschrijver Ordiges.   
Om een aantal redenen besliste het directiecomité van 4/7/2022: 
1. gezien de hoogdringendheid van dit dossier geheel uitzonderlijk de beslissingsbevoegdheid tot 
intrekken van de gunningsbeslissing naar zich toe te trekken en ter kennisgeving voor te leggen aan de 
eerstvolgende Raad van Bestuur dd. 08/08/2022, 
2. de gunningsbeslissing dd. 13/06 voor G000588 Beheertool overheidsopdrachten in te trekken, 
3. de formele vraag om de geldigheidstermijn van de 2de bafo te verlengen met 90 dagen over te maken 
aan de inschrijvers. 
Bekrachtigd. 

3.3. Overheidsopdrachten ter kennisgeving - goedgekeurd door het 
Directiecomité 

3.3.1. Opdrachtdocumenten 

G000726 Senior Drupal ontwikkelaar 
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Senior 
Drupal ontwikkelaar om het team van domein WEB te versterken. 
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Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw) Vereenvoudigde 
onderhandeling met bekendmaking  
Het directiecomité van 27/6/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.  
Kennisname. 
 
G000727 Senior Drupal ontwikkelaar 
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Senior 
Drupal ontwikkelaar om het team van domein WEB te versterken. 
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw) Vereenvoudigde 
onderhandeling met bekendmaking  
Het directiecomité van 27/6/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.  
Kennisname. 

3.3.2. Gunning 

G000721 Senior Full Stack .net ontwikkelaar 
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Senior Full 
Stack .Net ontwikkelaar om het team van domein Ontwikkeling te versterken. 
 
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw) Vereenvoudigde 
onderhandeling met bekendmaking  
Er wordt voorgesteld de opdracht toe te wijzen aan de inschrijver IT Planet wiens kandidaat over de 
gevraagde ervaring en competenties beschikt welke noodzakelijk zijn voor deze opdracht.  
Gegund bedrag: 259.956,40 € incl btw.  
Looptijd contract: 328 mandagen 
Het directiecomité van 20/6/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.  
Kennisname. 
 
G000722 Full Stack .net ontwikkelaar 
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Full Stack 
.Net ontwikkelaar om het team van domein Ontwikkeling te versterken. 
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw) Vereenvoudigde 
onderhandeling met bekendmaking  
Er wordt voorgesteld de opdracht toe te wijzen aan de inschrijver IT Planet wiens kandidaat over de 
gevraagde ervaring en competenties beschikt welke noodzakelijk zijn voor deze opdracht.  
Gegund bedrag: 259.901,95 € incl btw.  
Looptijd contract: 361 mandagen 
Het directiecomité van 20/6/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.  
Kennisname. 

3.3.3. Kleine opdrachten 

Als bijlage vindt u het overzicht van bestekken en gunningen < € 140 000, 00 excl btw/169 400,00 incl btw 
zoals die de afgelopen maand beslist werden in het directiecomité. 
Kennisname. 

4. Personeel 

4.1. Individueel en dagelijks personeelsbeheer 

4.1.1 Personeelsbewegingen 

● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de 
functie van Servicedeskmedewerker 2de lijn team Helpdesk binnen de groep Servicedesk van de dienst 
IT-Services. 
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● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de 
functie van Servicedeskmedewerker 1ste - 2de lijn team Helpdesk binnen de groep Servicedesk van de 
dienst IT-Services. 

● 1 medewerker verliet de organisatie in juni. 
● 1 medewerker zal de organisatie verlaten in oktober. 

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. 

4.2. Collectief Personeelsbeheer 

4.2.1. Wijzigingen RPR  

Enige tijd terug werden door Gemeenteraad opnieuw een aantal aanpassingen aan de Rechtspositieregeling 
Stad en OCMW Gent goedgekeurd die impact hebben op de Rechtspositieregeling District09. Deze worden 
ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad van Bestuur en resulteren in een nieuwe gecoördineerde versie 
van de Rechtspositieregeling District09 (incl. ICT-afsprakenkader District09). 
Kennisname 
 


