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Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 14 november 2022

(publicatie 15/11/2022)

Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering

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

2. Inrichting
2.1. Pascale Hulpiau als tijdelijk waarnemend algemeen directeur - Goedgekeurd
2.2. Ontslag bestuurslid Steve Stevens - Kennisname
2.3. Aanpassing Samenwerkingsovereenkomst Zelfstandige groepering District09 - Goedgekeurd

3. Financiën
3.1. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 bij Besluit van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen -
Kennisname
3.2. Evaluatie Beheersovereenkomst werkingsjaar 2021 - Goedgekeurd
3.3. Aangepast meerjarenplan 2021-2025 - Budgetopmaak 2023 - Goedgekeurd

4. Aankopen

4.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring

4.1.1. Gunning
G000673 Raamovereenkomst New Horizon
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor diensten New Horizon en
zijn opvolger New Social (voorlopige naam).
Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw)
Onderhandeling zonder bekendmaking – exclusiviteit
Cevi NV diende een regelmatige offerte in.
Gegund bedrag: 950.194,50 euro
Looptijd van de opdracht: 4 jaar
Het directiecomité van 17/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
Goedgekeurd

4.1.2. Opdrachtdocumenten
G000671 Raamovereenkomst Toepassing Kinderopvang
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Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het registreren van
aanvragen en inschrijvingen kinderopvang, aan- en afwezigheden van kinderen, facturatie en
betalingsopvolging, rapporteren aan lokale en hogere overheid.

Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215.000 (excl. btw) en > € 260.150 (incl. btw)
Mededingingsprocedure met onderhandeling – Europees.
Geraamd bedrag: 400.000 € incl btw.
Looptijd contract: De duurtijd bedraagt 4 jaar (48 maanden)
Het directiecomité van 7/11/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Goedgekeurd

G000730 RO Microsoft Dynamics CRM
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het op afroep inhuren van
zowel technische als functionele profielen voor :

● Ontwikkelen van nieuwe CRM applicaties, gemaakt in Microsoft Dynamics 365 Customer
Service (cloud) & Power Platform (en toekomstige platformversies) en daarmee gekoppelde
Sharepoint applicaties.

● Het onderhoud van onze bestaande en toekomstige CRM applicaties, gemaakt in Microsoft
Dynamics 365 Customer Service (cloud) & Power Platform (en toekomstige platformversies) en
aan beide gekoppelde Sharepoint applicaties. Met onderhoud wordt bedoeld het voorzien van
bugfixes en kleine aanpassingen aan bestaande applicaties.

Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215.000 (excl. btw) en > € 260.150 (incl. btw)
Mededingingsprocedure met onderhandeling – Europees.
Geraamd bedrag: 3.428.656€ incl btw.
Looptijd contract: De duurtijd bedraagt 4 jaar (48 maanden)
Het directiecomité van 7/11/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Goedgekeurd

G000759 RO ICT Security
Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van ICT
beveiligingsdiensten en - infrastructuur voor AGB District09, AGB Digipolis Antwerpen en hun klanten.
District09 beschikt over een IT infrastructuur met meer dan 10.000 computers, op 400 locaties en met
meer dan 700 servers. Om onze infrastructuur te beschermen zijn er een reeks aan
beveiligingsmaatregelen actief. Met deze raamovereenkomst willen we deze maatregelen kunnen
aankopen, onderhouden of uitbreiden..
Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215.000 (excl. btw) en > € 260.150 (incl. btw) Openbare
procedure – Europees.
Geraamd bedrag: 25.410.000  € incl btw.
Looptijd contract: De duurtijd bedraagt 5 jaar met 2 maal 1 jaar te verlengen.
Het directiecomité van 7/11/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Goedgekeurd

4.1.3. Afname andere entiteit
G000703 Raamovereenkomst aankoop Software
De huidige raamovereenkomst voor de aankoop van gebruiksrechten op standaard software is
afgelopen. AG Digipolis Antwerpen start hiervoor een Mededingingsprocedure met Europese
bekendmaking voor een raamovereenkomst voor de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out
of the box) software, zowel op klassieke wijze geleverd via download of op media, als voor cloud- of
SaaS-oplossingen, inclusief aankoop -en beheeradvies rond licentievoorwaarden, prijsmodellen, enz.
Deze opdracht het besteknummer A002063 en omvat volgende percelen:

● Perceel 1 - Microsoft licenties
● Perceel 2 - Adobe licenties
● Perceel 3 - alle andere

AG Digipolis Antwerpen treedt in deze opdracht op als aankoopcentrale. Om te kunnen afnemen van
deze raamovereenkomst A002063, is een mandaat nodig om in naam en voor rekening van District09
een overheidsopdracht te plaatsen voor de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box)
software, zowel op klassieke wijze, geleverd via download of op media, als voor cloud- of
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SaaS-oplossingen, inclusief aankoop -en beheeradvies rond licentievoorwaarden, prijsmodellen,
opleiding en bijstand ingebruikname enz.
Geraamd bedrag in afnames door District09: 10.300.000
Het directiecomité van 7/11/2022 besliste akkoord te gaan met het mandaat aan AG Digipolis
Antwerpen.
Goedgekeurd

4.2. Overheidsopdrachten ter bekrachtiging

4.2.1. Stopzetting
G000684 RO ICT Security
Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van ICT
beveiligingsdiensten en - infrastructuur voor District09, AG Digipolis Antwerpen en hun klanten. De
aankondiging voor de opdracht G000684 Raamovereenkomst ICT beveiligingsdiensten en
-infrastructuur (meer specifiek de aanvraag tot deelneming) werd op datum van 04/04/2022 naar het
Europees Publicatieblad verstuurd.
De geraamde waarde bedraagt 21.000.000 EUR BTWe en de opdracht heeft een looptijd van 4 jaar.
Volgende kandidaten werden geselecteerd en kregen het bestek toegestuurd op 15/06/2022:

● Jarvis
● Orange Cyberdefense Belgium
● Savaco
● Telenet

3 inschrijvers dienden aansluitend  een offerte in op 19/8/2022.
● Jarvis
● Orange Cyberdefense Belgium
● Savaco

Na onderhandelingen werden de 3 inschrijvers uitgenodigd een BAFO in te dienen op 23/9/2022. Bij
ontvangst en beoordeling van elk van de BAFO’s stelden we vast dat alle inschrijvers een niet geldige
offerte hebben ingediend door in de inventaris op sommige producten geen prijs aan te bieden of
door zelf een lijn aan de opgelegde inventaris toe te voegen. Deze offertes dienen bijgevolg als niet
geldig beoordeeld te worden en de procedure dient stopgezet te worden.
Het directiecomité van 10/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze stopzetting. De betrokken
inschrijvers werden hierover geïnformeerd.
Bekrachtigd

4.3. Overheidsopdrachten ter kennisgeving - goedgekeurd door het
Directiecomité

4.3.1. Opdrachtdocumenten
G000746 Raamovereenkomst Fietsleasing
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het individueel leasen van
fietsen ten behoeve van het personeel van District09
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Onderhandeling zonder bekendmaking - exclusiviteit.
Looptijd: 4 jaar (48 maanden)
Het directiecomité van 10/10/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Kennisname

G000752 Senior Applicatiebeheerder technical lead
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Senior
Applicatiebeheerder technical lead om het team van Business IT - 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 17/10/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
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Kennisname

4.3.2. Niet-Gunning
G000743  Security Officer
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
Security officer om het team van IT Coördinatie te versterken.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
8 inschrijvers dienden een regelmatige offerte in:

● 1Force,
● 3D ICT,
● Cranium,
● Devoteam,
● Fujitsu,
● Madison International,
● Privatum,
● Splynter

Voorgesteld wordt deze opdracht toe te wijzen aan inschrijver Privatum wiens kandidaat over de
gevraagde ervaring en competenties beschikt welke noodzakelijk zijn voor deze opdracht.
Gegund bedrag: 259.545€ incl btw.
Looptijd contract: 275 mandagen
Het directiecomité van 10/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
Kennisname

G000737 Meldjeaan
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor voor hosting, onderhoud,
ondersteuning en bijkomende ontwikkeling van de applicatie MeldJeAan.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Onderhandeling zonder bekendmaking (exclusiviteit)
1 inschrijver diende een regelmatige offerte in:

● Inetum-RealDolmen
Gegund bedrag: 260.149€ incl btw.
Looptijd contract: 4 jaar (48 maanden)
Voorgesteld wordt deze opdracht toe te wijzen aan inschrijver Inetum-RealDolmen die de economisch
meest voordelige offerte indiende.
Het directiecomité van 24/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
Kennisname

G000742 Senior Applicatiebeheerder .Net
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een Senior
Applicatiebeheerder .Net om het team van Ontwikkeling te versterken.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
2 inschrijvers dienden een regelmatige offerte in:

● 3D ICT,
● PTC (Positive Thinking Company)

Voorgesteld wordt deze opdracht toe te wijzen aan inschrijver PTC wiens kandidaat over de gevraagde
ervaring en competenties beschikt welke noodzakelijk zijn voor deze opdracht.
Gegund bedrag: 259.647€ incl btw.
Looptijd contract: 345 mandagen
Het directiecomité van 7/11/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
Kennisname

4.3.3. Selectie kandidaten
G000730 Raamovereenkomst MS Dynamics CRM
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Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van
consultancy MS Dynamics CRM.
Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw)
Mededingingsprocedure met onderhandeling – Europees.
Geraamd bedrag: 5.877.696€ incl btw. (ondertussen werd deze raming bijgestuurd, zie hoger)
Looptijd contract: 4 jaar.
Rekening houdende met de selectiecriteria en het maximum aantal kandidaten die worden
uitgenodigd voor verdere deelname aan de opdracht, zoals bepaald in de gepubliceerde
aankondiging, wordt vastgesteld dat volgend kandidaat het best voldoen aan deze selectiecriteria:

● C-Clear Partners
Het directiecomité van 24/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze selectie.
Kennisname

4.3.4. Stopzetting
G000744 Security Professional
Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor het inhuren van een Security
Professional.
8 inschrijvers dienden een offerte in op 26/9/2022:

● 3D-ICT,
● Cranium,
● Cronos, Fujitsu,
● Privacy Praxis,
● Privatum,
● Rank1,
● Splynter

Vanwege de huidige besparingsmaatregelen wordt voorgesteld deze opdracht stop te zetten.
Het directiecomité van 17/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze stopzetting.
Kennisname

G000741 Senior Full Stack .net ontwikkelaar
Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor het inhuren van een Senior Full
Stack .net ontwikkelaar.
5 inschrijvers dienden een offerte in op 26/9/2022:

● Blake & Partners,
● Imalink,
● Knoware,
● Pauwels Consulting,
● Team4Talent

Vanwege de huidige besparingsmaatregelen wordt voorgesteld deze opdracht stop te zetten.
Het directiecomité van 17/10/2022 besliste akkoord te gaan met deze stopzetting.
Kennisname

4.3.5. 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 voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde

duur in de functie van junior applicatiebeheerder pakketoplossingen, binnen het domein
Pakketoplossingen van de dienst Business IT.

● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur in de functie vanExpert Servicedeskmedewerker Scripter Packager bij de Servicedesk van
dienst IT-services en dit binnen het team Clientbeheer en Support.

● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur in de functie van Specialist Servicedeskmedewerker Clientbeheer bij de Servicedesk van
de dienst IT-Services en dit binnen het team Clientbeheer en Support.

● De beslissing tot aanstelling van een junior boekhouder wordt vóór het ondertekenen van de
arbeidsovereenkomst gemotiveerd ingetrokken.

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. Toelichting aanpassing bedrijfsvervoerplan en fietsleasing - Goedkeuring
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