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Autonoom Gemeentebedrijf District09
Raad van Bestuur van 9 januari 2023

(publicatie 10/01/2023)

Besluitenlijst

1. Verslag vorige vergadering
1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 12/12/2022 - Goedgekeurd

2. Aanstelling nieuwe bestuursleden
2.1. Aanstelling dhr. Paul Boesman namens de Open-VLD - Kennisname
2.2. Aanstelling mevr. Kristina Colen namens de N-VA - Kennisname

3. Aankopen

3.1. Overheidsopdrachten ter goedkeuring

3.1.1. Opdrachtdocumenten
G000750 Raamovereenkomst Sleutelkasten
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met één dienstverlener voor de aankoop en
levering van sleutelkasten met bijhorende reservatie- en beheersoftware incl. service voor
installatie, opleiding en onderhoud.
Bedrag bepaling procedure: bedrag > € 215 000,00 (excl. btw) en > € 260.150,00 (incl. btw)
Onderhandeling zonder bekendmaking (exclusiviteit)
Het directiecomité van 12/12/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Goedgekeurd

3.2. Overheidsopdrachten ter kennisgeving - goedgekeurd door het
Directiecomité

3.2.1. Opdrachtdocumenten
G000763 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 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 19/12/2022 besliste akkoord te gaan met dit bestek.
Voor meer informatie, zie bijlage.
Kennisname
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3.2.2. 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

4.1.1. Functie Algemeen Directeur
Functiebeschrijving en vacature voor selectieprocedure Algemeen Directeur - Goedgekeurd met
aanpassingen

4.1.2. Personeelsbewegingen
● 2 medewerkers werden aangesteld onder een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde

duur in de functie van SOC-Analist, binnen het team NSOC van de dienst IT-Services
● 1 medewerker nam ontslag.
Kennisname

4.1.3. 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.

4.2. Collectief Personeelsbeheer

4.2.1. Wijziging RPR in functie van de implementatie van Fietsleasing
Wijziging rechtspositieregeling van District09 in functie van de implementatie van fietsleasing
door toevoeging Art.178bis - Goedgekeurd
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