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Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 12 december 2022

(publicatie 13/12/2022)

Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering
1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 14/11/2022 - Goedgekeurd

2. Inrichting
2.1. Ontslag bestuurslid Arvid Glorieus - Kennisname

3. Financiën
3.1. Erratum AMJP 2021-2025 BO2023 (schema M3 2022) - Goedgekeurd
3.2. Besparingen BO2023 - Kennisname

4. Aankopen

4.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring

4.1.1. Gunning
G000587 Raamovereenkomst support Succesfactors
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met 1 dienstverlener voor het onderhoud en
ondersteuning van SAP SuccessFactors (zachte HR), voor een termijn van 2 jaar en 1+ 1 jaar in
optie in opdracht van District09 en ten behoeve van haar partners binnen Groep Gent.
Basislicenties voor dit pakket worden afgenomen via een ander raamcontract en zijn buiten scope.
Wél in scope zijn het operationeel en adapatief onderhoud van de applicatie en mogelijke
uitbreidingen van het pakket via custom ontwikkelingen in mini-projecten of integratie van
third-party modules/add-ons (licenties af te nemen via dit raamcontract). Strategische
ondersteuning van het pakket binnen ruimere HR-architectuur en bedrijfsarchitectuur van de Stad
Gent zijn ook een onderdeel van deze opdracht.
Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw)
Mededingingsprocedure met bekendmaking - EU
2 inschrijvers dienden een regelmatige offerte in:
• Deloitte Consulting
• Flexso for People
Gegund bedrag: 605.000 € incl btw.
Looptijd contract: 4 jaar (48 maanden)
Voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen aan inschrijver Flexso for People die de economisch
meest voordelige offerte indiende.
Het directiecomité van 28/11/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
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Goedgekeurd

4.1.2. Afname andere entiteit
G000724 Raamovereenkomst Autodesk
Binnen Groep Gent worden Autodesk en gerelateerde producten zeer intensief gebruikt op
verschillende diensten, zoals o.a. facility management. Deze applicaties zijn al jaar en dag de
standaard die gebruikt worden, en we willen deze verder kunnen blijven gebruiken.
District09 kan als een autonoom gemeentebedrijf van Stad Gent, mits ondertekening van een
mandaat, afnemen van deze raamovereenkomst A002349 - Aankoop van Autodesk en Sketchup
Pro licenties en diensten.
De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van Software Autodesk, Sketchup
Pro (of gelijkwaardig) producten en services met besteknummer A002349 door de Raad van
Bestuur van  AG Digipolis Antwerpen op 13 oktober 2022 gegund aan GEO IT NV, Potvlietlaan 5B
te 2600 Berchem.  Deze opdracht werd gegund via een mededingingsprocedure met Europese
bekendmaking aan de firma GEO IT voor een bedrag van 1.629.337,60 euro btwi (zonder
afnameverplichting). Looptijd bedraagt 4 jaar.
Het directiecomité van 5/12/2022 besliste akkoord te gaan met het mandaat aan AG Digipolis
Antwerpen en af te nemen uit deze Raamovereenkomst gegund door AG Digipolis Antwerpen.
Goedgekeurd

4.2. Overheidsopdrachten ter kennisgeving - goedgekeurd door het
Directiecomité

4.2.1. Opdrachtdocumenten
G000765 Security professional
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het inhuren van een
Security professional 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
Het directiecomité van 5/12/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Kennisname

4.2.2. Gunning
G000740  Raamovereenkomst 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
1 inschrijver diende een regelmatige offerte in:
• Axians
Voorgesteld wordt deze opdracht in exclusiviteit toe te wijzen aan inschrijver Axians.
Gegund bedrag: 260.149€ incl btw.
Looptijd contract: 4 jaar (48 maanden)
Het directiecomité van 14/11/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
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 Ontwikkeling 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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2 inschrijvers dienden een regelmatige offerte in:
● IT Planet,
● Madison
Voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen aan inschrijver IT Planet wiens kandidaat als beste
beschikt over de gevraagde ervaring en competenties welke noodzakelijk zijn voor deze opdracht.
Gegund bedrag: 258.819€ incl btw.
Looptijd contract: 276 mandagen
Het directiecomité van 21/11/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
Kennisname

G000746 Raamovereenkomst voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het
personeel
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één leverancier voor het individueel leasen van
fietsen ten behoeve van het personeel.
Bedrag bepaling procedure: bedrag < € 215 000,00 (excl. btw) en < € 260.150,00 (incl. btw)
Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking
3 inschrijvers dienden een regelmatige offerte in:
● Bike Mobility,
● Cyclis
● o2o
Voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen aan inschrijver o2o die de economisch meest
voordelige offerte aanbiedt.
Gegund bedrag: 250.000 € incl btw.
Looptijd contract: 4 jaar (48 maanden)
Het directiecomité van 28/11/2022 besliste akkoord te gaan met deze gunning.
Kennisname

4.2.3. Kandidaatstelling
G000749 Raamovereenkomst huur camera’s
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor de huur,
implementatie en ondersteuning van een camera-beveiligingssysteem voor
evenementen/gebeurtenissen van tijdelijke aard.
Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw)
Mededingingsprocedure met onderhandeling – Europees.
Geraamd bedrag: 2.571.250 € incl btw. Looptijd contract: 4 jaar.
Het directiecomité van 21/11/2022 besliste akkoord te gaan met deze kandidaatstelling.
Kennisname

4.2.4. Stopzetting
G000747 Senior Business analist ERP
Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor inhuren van een senior
business analist ERP ten behoeve van het Domein ERP.
5 inschrijvers dienden een offerte in op 26/09/2022:
● 3D ICT,
● Blake & Partners,
● Codeer,
● IT Planet,
● Talent IT
Naar aanleiding van de besparingsmaatregelen die op ons afkomen, is het momenteel niet
verantwoord om een langdurige samenwerking aan te gaan in een nieuwe overeenkomst geraamd
op +/- 350 mandagen.  Voorgesteld wordt om deze opdracht voor het inhuren van een Senior
Business Analist ERP stop te zetten.
Het directiecomité van 14/11/2022 besliste akkoord te gaan met deze stopzetting.
Kennisname
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4.2.5. 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.

5. Personeel

5.1. Individueel en dagelijks personeelsbeheer

5.1.1. Functie Algemeen Directeur
Verdaagd

5.1.2. Personeelsbewegingen
● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde

duur in de functie van junior applicatiebeheerder O365, binnen het domein Pakketoplossingen
van de dienst Business IT.

● 1 medewerker werd aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur in de functie van Junior Systeembeheerder Server en Storage  bij de groep
Systeembeheer binnen de dienst IT-Services.

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

● 1 medewerker werd ambtshalve heraangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur in de functie van senior business analist bij het Domein Data, Informatie en
GIS binnen de dienst Business IT.

● Met 1 medewerker werd de arbeidsovereenkomst verbroken omwille van disfunctioneren.
● 1 medewerker nam ontslag.
Kennisname

5.1.3. 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.

6. Rondvraag
6.1. Impact hack AG Digipolis Antwerpen op District09 - Besproken

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raad van Bestuur - Besluitenlijst dd. 12/12/2022 4


