eGov

GIS-samenwerkingsovereenkomst

De Stad Gent, gevestigd in 9000 Gent, Botermarkt 1,
vertegenwoordigd door de gemeenteraad,
voor wie optreedt:
mevrouw Astrid De Bruycker, Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn,
Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen en mevrouw Mieke Hullebroeck,
algemeen directeur,
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ………………………………..
hierna 'de Organisatie' genoemd,
en
de Provincie Oost-Vlaanderen,
vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, directeur van eGov,
hierna 'de Provincie' genoemd,
komen overeen hetgeen volgt.
Context
Lokale overheden hebben het vaak moeilijk om efficiënt die specialismen te
leveren die noodzakelijk zijn voor de goede werking van hun administratie.
Deze overheden zijn betrokken in heel wat processen waar de Provincie ook
actor is.
De efficiënte werking van de lokale overheden is in het belang van alle actoren
(burger, ondernemingen, andere overheden, ...). Met verschillende lokale
overheden samen over neutrale, niet commercieel gebonden deskundigheid
beschikken is een mogelijke oplossing.
De Provincie kan vanuit haar bestaande intermediaire rol en invulling gevend
aan artikel 2 (§2, 2e) van het Provinciedecreet, een ondersteunende,
coördinerende rol spelen bij het participatorisch inzetten van deskundigheid bij
deze lokale overheden.
Zij beschikt hiervoor over eGov, dat als missie heeft externe informaticagerelateerde ondersteuning te bieden en daarbij intermediair op te treden naar
de hogere overheden toe.
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Artikel 1
1.1 De Provincie stelt tegen betaling aan de Organisatie een GIS-medewerker,
hierna ‘een werknemer’ genoemd, ter beschikking à rato van 90 dagen per
jaar, voor 7u36m per dag. Voor een aantal taken zal de GIS-medewerker
ook gebruik maken van een mobiel GIS-toestel, dat volgens noodzaak aan
dagtarief wordt gehuurd.
Artikel 2
2.1 De Organisatie betaalt aan de Provincie de kosten die de terbeschikkingstelling met zich meebrengt.
2.2 De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van een GIS-medewerker zoals
vermeld onder 1.1 bedraagt op jaarbasis forfaitair € 29.697,36
(negenentwintigduizend zeshonderdzevenennegentig euro, zesendertig
eurocent). Dit komt neer op € 329,97 (driehonderdnegenentwintig euro,
zevenennegentig eurocent) per werkdag. De kostprijs voor de huur van
een mobiel GIS-toestel bedraagt € 70 (zeventig euro) per werkdag,
vrijgesteld van BTW. De Organisatie ontvangt hiertoe van de Provincie
halfjaarlijks een kostennota à rato van het aantal gepresteerde uren.
2.3 De kostprijs wordt vanaf 2022 jaarlijks op 1 januari aangepast in
verhouding met de verhoging of de verlaging van de gezondheidsindex
van de maand december van het voorgaande jaar overeenkomstig de
formule
kostprijs x index december van het voorgaande jaar
index december 2020
2.4 De Provincie betaalt zelf alle andere kosten die de terbeschikkingstelling
(aanwerving, opleiding,...) met zich meebrengt, met uitzondering van de
verplaatsingskosten die de Organisatie maakt voor overlegvergaderingen.
2.5 De Organisatie stelt de nodige hardware en software ter beschikking van
de GIS-medewerker.
Artikel 3
3.1 De taken van de GIS-medewerker hebben betrekking op het aanvullen en
actualiseren van geografische gegevens in de inventariskaarten van de
Groendienst in functie van de opbouw van het digitaal inventaris- en
beheersysteem als tool om het groen op een gestructureerde,
transparante, proactieve en efficiënte manier te beheren.
In de module inventaris wordt een overzicht opgebouwd van het groen in
beheer van de Stad Gent vanuit een praktisch, uitvoerend standpunt. Deze
inventaris bestaat uit een data- en een geo-component. Het verzamelen
van de geodata verloopt moeizamer dan verwacht. De hulp van een GISmedewerker en van meetapparatuur van eGov kan hulp bieden bij:
- het opmeten van een aantal kleinere groenzones;
het georefereren en intekenen van de bestaande (meestal
autocad)plannen van een groot aantal groenzones in de GIS-kaarten
van de Groendienst;
- het actualiseren van diverse bestaande kaarten (bv. bomeninventaris,
contouren van de groenzones)

-
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3.2 De Provincie en de Organisatie evalueren de gepresteerde diensten en
sturen de opdrachten indien nodig bij.
De verantwoordelijken zijn voor de Organisatie Isabelle De Clerck en voor
de Provincie Stefan Morel bij eGov.
3.3 De bepalingen van deze overeenkomst kunnen steeds worden gewijzigd
en aangevuld op basis van de ervaringen die in de loop van het project
worden opgedaan mits zowel de Provincie als de Organisatie daarmee
instemmen.
Artikel 4
4.1 Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2022.
4.2 De overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar.
Gedurende die periode kan de Organisatie de overeenkomst niet
beëindigen.
4.3 Na afloop van die twee jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend jaarlijks
verlengd.
Ze kan door de Organisatie en de Provincie worden opgezegd mits
inachtneming van een vooropzeg van drie maanden voor 1 april of
1 oktober.
4.4 De Provincie kan de overeenkomst te allen tijde opschorten of beëindigen
als de GIS-medewerker ontslag neemt of krijgt en er niet in vervanging kan
worden voorzien.
4.5 Indien de Provincie de overeengekomen terbeschikkingstelling zoals
vermeld onder Artikel 1 door overmacht niet tijdig kan verwezenlijken,
wordt met de Organisatie een passende regeling uitgewerkt. Een geval
van overmacht kan geenszins leiden tot een opschorting van deze
overeenkomst door de Organisatie.
Artikel 5
5.1 Voor de uitoefening van deze overeenkomst dient onder gegevens te
worden begrepen alle informatie van de Organisatie, in welke vorm dan
ook, die niet voor het publiek beschikbaar is (hierna ‘de Gegevens’).
Wanneer de in eerste alinea bedoelde informatie doelbewust door de
Organisatie in het publieke domein gebracht wordt, maakt deze niet
langer deel uit van de Gegevens.
5.2 De werknemer verbindt er zich toe:
- zich alleen toegang verschaffen tot de Gegevens die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de haar/hem toevertrouwde opdracht;
- de Gegevens waarvan hij kennis heeft genomen geheim houden
overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijk recht, en alleen
toevertrouwen aan anderen in de mate dat dit voor de uitvoering van
zijn opdracht noodzakelijk is en op voorwaarde dat de natuurlijke of
rechtspersoon aan wie deze Gegevens kenbaar worden gemaakt
gemachtigd is er kennis van te nemen;
- in voorkomend geval, de toegangscodes of de wachtwoorden om zich
toegang te verschaffen tot de Gegevens niet kenbaar te maken;
- in voorkomend geval, zijn wachtwoord dat toegang biedt tot de
Gegevens regelmatig te wijzigen;
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indien blijkt dat hij niet over de noodzakelijke informatie beschikt voor
de uitvoering van zijn opdracht dan zal hij in overleg met de
Organisatie nagaan wat de nog ontbrekende informatie is.

De werknemer erkent:
- van de provincie alle informatie te hebben gekregen voor het
uitvoeren van de aan hem toevertrouwde opdracht;
- dat hij werkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake
privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
5.3 Deze vertrouwelijkheidsplicht blijft ook na beëindiging van het contract
tussen de organisatie en de Provincie voortbestaan, en ook na het
verstrijken van het contract tussen de werknemer en de Provincie.
Aldus in tweevoud opgemaakt te Gent op 15 juli 2021.
Voor de Organisatie
Namens de gemeenteraad

Mieke Hullebroeck
Algemeen Directeur
Stad Gent en OCMW Gent

Voor de voorzitter van de gemeenteraad
bij delegatiebesluit van 26 november 2019
Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen,
Welzijn, Participatie, Buurtwerk en
Openbaar Groen

Voor de Provincie

Dirk
Goeminne
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Dirk Goeminne
(Signature)
Datum: 2021.09.13
12:57:12 +02'00'

Dirk Goeminne
directeur eGov
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