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Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 10 oktober 2022

(publicatie 11/10/2022)

Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering

1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 12/09/2022 - Goedgekeurd

2. Financiën
2.1. Aangepast Meerjarenplan BW22 – Wettelijk schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard - Kennisname

3. Aankopen

3.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring

3.1.1. Gunning
G000555 Raamovereenkomst voor het leveren van ICT Werkmateriaal
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere leveranciers voor het
leveren van ICT Werkmateriaal. De opdracht bestaat uit 2 percelen:
● perceel 1: Aankoop Apple materiaal
● perceel 2: Aankoop divers randapparatuur
Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 214 000,00 (excl. btw) en > € 258 940,00 (incl. btw)
Mededingingsprocedure met onderhandeling – Europees.

5 geselecteerde kandidaten dienden een offerte in:
● Perceel 1: Econocom
● Perceel 2: Centralpoint, Discorp, IT 1 en Midway Services

Perceel 1: Er wordt voorgesteld perceel 1 te gunnen aan inschrijver Econocom die een voordelige
regelmatige offerte heeft ingediend.

Perceel 2: Discorp, IT1 en Midway Services dienden een voordelige regelmatige offerte in. Er
wordt voorgesteld perceel 2 te gunnen aan inschrijver IT1 als voorkeursleverancier en aan resp.
inschrijvers Discorp en Midway Services in cascade.

Gegund bedrag perceel 1: 242.000 € incl btw
Gegund bedrag perceel 2: 3.388.000 € incl btw.
Looptijd contract: 4 jaar

Het directiecomité van 3/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning .
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Goedgekeurd.

3.1.2. Afname andere entiteit
G000251 - Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk
camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de levering, installatie en uitbreiding van het
stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten” met besteknummer
2022_CBS_01625, door het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk op 19
september 2022 gegund aan de firma firma R.T.S. bvba, Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper.
CIPAL treedt in deze opdracht op als aankoopcentrale. Deze opdracht werd gegund via een
mededingingsprocedure met Europese bekendmaking en werd geraamd op 1.722.464,15 euro
inclusief 21% BTW, verspreid over 4 jaar. De overeenkomst wordt tevens opengesteld voor andere
besturen onder de vorm van een aankoopcentrale waarbij het maximale bestelbedrag
3.305.785,12 euro (exclusief btw) of 4.000.000,00 euro (inclusief 21% btw) bedraagt.

District09 heeft zich als autonoom gemeentebedrijf van Stad Gent voorafgaand laten opnemen als
mogelijke afnemer van de aankoopcentrale van Stad Kortrijk en kan nu aansluitend op de gunning
afnemen van deze raamovereenkomst van Stad Kortrijk. Voorgesteld wordt deze mogelijkheid te
activeren en bijgevolg wanneer nodig rechtstreeks bestellingen te plaatsen bij R.T.S. bvba.

Het directiecomité van 3/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze afname van een
overheidsopdracht gegund door een andere entiteit en gebruik te maken van de
raamovereenkomst van de stad Kortrijk voor de levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk
camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten.
Goedgekeurd.

3.2. Overheidsopdrachten ter kennisgeving - goedgekeurd door het
Directiecomité

3.2.1. Opdrachtdocumenten
G000740 RO Conferentiesysteem
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het onderhoud
(Service Level Agreement) op de conferentiesystemen van Stad Gent en OCMW Gent, gebaseerd
op hardware en software van Axians AV (vroeger: Televic), het opzetten van een koppeling naar
e-besluit, het inhuren van bijkomende consultancy dagen en het uitvoeren van aanpassingen aan
het product.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Onderhandeling zonder bekendmaking - exclusiviteit
Het directiecomité van 12/9/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Kennisname

G000743 Security Officer
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
security officer om het team van dienst IT-Coördinatie te versterken.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
Het directiecomité van 12/9/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Kennisname

G000744 Security Professional
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
security professional om het team van dienst IT-Coördinatie te versterken.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
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Het directiecomité van 12/9/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Kennisname

G000741 Senior Full Stack .net ontwikkelaar
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van senior
Full Stack .net ontwikkelaar om het Domein Ontwikkeling te versterken.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
Het directiecomité van 26/9/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Kennisname

G000742 Senior Applicatiebeheerder .net
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van senior
Applicatiebeheerder .net om het Domein Ontwikkeling te versterken.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
Het directiecomité van 26/9/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Kennisname

G000747 Senior business analist ERP
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van senior
business analist ERP om het team van ERP te versterken.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
Het directiecomité van 26/9/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Kennisname

3.2.2. Niet-Gunning
G000712 Applicatiebeheerder GIS
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
Applicatiebeheerder GIS om het Domein Ontwikkeling te versterken.

Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking

Er diende 1 inschrijver een offerte in:
● GeoSolutions
De kandidaat van GeoSolutions behaalde niet de minimumscore van 50% voor het criterium
Ervaring.  Er wordt voorgesteld de opdracht niet te gunnen.
Het directiecomité van 19/9/2022 besliste akkoord te gaan met deze niet-gunning.
Kennisname

3.2.3. Kleine opdrachten
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
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4.1.1. Personeelsbewegingen
● 1 medewerker werd aangesteld onder een deeltijdse arbeidsovereenkomst (90%) van

onbepaalde duur in de functie van SAP Business Analist SD/CS bij het Domein ERP binnen de
dienst Business IT.

● 1 medewerker werd aangesteld onder een deeltijdse arbeidsovereenkomst (80%) van
onbepaalde duur in de functie van applicatiebeheerder BI bij het Domein Data, Informatie en
GIS binnen de dienst Business IT.

● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur in de functie van junior boekhouder bij de cel Budgetbeheer van de dienst HR, Financiën
en Administratie.

● 2 medewerker verlaten de organisatie in oktober.
● 2 medewerker verlaten de organisatie in december.
Kennisname

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.

5. Diversen
5.1. Aanpassing agenda 2023 - Goedgekeurd
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