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Jaarlijks terugkerende investering 
Actieplannen 

Investeringen IT en meubilair 
Jaarlijks wordt geld voorzien voor de aankoop van meubilair en  informaticamateriaal. 
 

Acties 

IT materiaal 
Omschrijving (toelichting) 
Jaarlijks wordt geld voorzien voor de aankoop van IT materiaal. Dit gaat voornamelijk over 
vervangingsinvesteringen. 
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Upgrade van het netwerk van de gemeentescholen. 
 Nieuwe firewall. 
 Aankoop van smartphones voor de technische dienst in functie van de digitale 

werkbonnen. 
2022 

 Aankoop laptops sociale dienst. 
 Aankoop laptops coördinatoren. 
 Nieuw raamcontract voor aankoop computers. 
 Nieuwe draadloze straalverbindingen. 

2021 
 VC upgrade, laptops, Wifi AP, switchen, ... 

2020 
 Aankoop laptops, docking stations, headsets en draagtassen in kader van thuis 

werken, projectoren sociaal huis, ... 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 71.618 euro 
Totale uitgaven 2021: 29.767 euro 
Totale uitgaven 2020: 69.999 euro 
 
Status 
In uitvoering 
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Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Meubilair 
Omschrijving (toelichting) 
Er wordt budget voorzien voor de aankoop van meubilair voor de administratie van de 
gemeente en het sociaal huis. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 December: bestelling zit/sta bureaus  
 September: analyse van de behoeften en de mogelijkheden voor de plaatsing van 

zit/sta-bureaus  
 Aankoop zit/sta-bureaus testproject. 

2021 
 Aankoop meubilair (tafels voedselbedeling, vergaderstoelen De Zon, meubilair 

kunstacademie). 
2020 

 Aankoop meubilair (bureaustoelen, stoelen rode vergaderzaal, bureau De Cirkel). 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 9.402 euro 
Totale uitgaven 2021: 1.911 euro 
Totale uitgaven 2020: 5.919 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Investeringen materiaal Vrije Tijd 
Het bestuur voorziet ieder jaar middelen voor de aankoop van multimedia materiaal voor 
vrije tijd en groot sportmateriaal. 
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Acties 

Investeringen materiaal vrije tijd 
Omschrijving (toelichting) 
Jaarlijks worden er middelen voorzien voor groot sportmateriaal en de aankoop van 
multimedia materiaal voor cultuur.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
  
2023: 

 Februari: aankoop tafels voor de grote zaal en de brasserie in het 
ontmoetingscentrum. 

 Januari-maart: schilderwerken in de Cultuurfabriek. 
 Januari-februari: installatie van wifi-thermostaten in de zalen van het 

ontmoetingscentrum en de Cultuurfabriek. Ook de repetitiezaal in de Cultuurfabriek 
kreeg wifi-thermostaten zodat de verwarming beter kan afgestemd worden op de 
gebruikers. 

2022 
 September: aankoop nieuw zeildoek voor groot scherm (uitleendienst). 
 Januari: aankoop multimediamateriaal voor de cultuurfabriek en  extra dimbare 

lichten waardoor ook de middenruimte beter verlicht is. 
2021 

 Aankoop multimediamateriaal diverse zalen cultuur. 
2020 

 Aankoop multimediamateriaal diverse zalen cultuur. 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 2.629 euro 
Totale uitgaven 2021: 4.802 euro 
Totale uitgaven 2020: 4.494 euro 
 
Status 
 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 
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Investeringen rollend materieel 
Het rollend materieel in onze organisatie kopen we aan en vervangen we volgens de 
planning van het voertuigenplan.   
 

Acties 

Aankoop rollend materieel 
Omschrijving (toelichting) 
Het rollend materieel in onze organisatie wordt aangekocht en vervangen volgens de 
planning van het voertuigenplan.  Dit voertuigenplan bevat zowel het overzicht van het 
wagenpark van de gemeente en het OCMW met de vervangingstermijn per wagen en per 
grote machine. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Mei: nieuwe bandenkraan 
2021 

 Aankoop vorkheftruck 
 Aankoop kipper 
 15 november 2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning 

voor het leveren van een graafkraan goed aan Vandaele Machinery van Oostrozebeke 
voor de prijs van 187.187 euro. 

 Aankoop bestelwagen Citroën Jumper + kastinrichting 
 8 november 2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning 

voor het leveren van een elektrisch aangedreven bestelwagen goed aan Garage 
Uyttenhove & zoon voor een bedrag van 36.295,68 euro. 

 Aankoop bestelwagen voor de dienst maaltijden aan huis  + nodige ombouw 
2020 

 Aankoop minigraver + uitrustingstukken 
 Aankoop aanhangwagen 
 Aankoop bestelwagen De Cirkel/LOI 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De levering van de elektrische bestelwagen is voorzien eind maart 2023. de 
inschrijvingsdocumenten hebben we reeds ontvangen. De andere  bestelwagen,  een Citroën 
Jumper zal later geleverd worden, er is nog geen exacte timing voorzien. 
Verder geen bijkomende aankopen gepland. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 196.295 euro 
Totale uitgaven 2021: 109.678 euro 
Totale uitgaven 2020: 65.302 euro 



6

 
Status 
Vertraging opgelopen 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Investeringen Technische Dienst 
 Het gaat om budget voor 
- het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen op ons grondgebied 
- de aankoop van allerhande straatmeubilair (banken, verkeersborden, bloembakken, 
verkeersremmers, ...) en groot materiaal voor de dienst wegen 
- de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de groendienst 
- de aankoop van materiaal voor de uitleendienst en de dienst feestelijkheden 
 

Acties 

Investeringen Dienst Wegen 
Omschrijving (toelichting) 
Jaarlijks wordt er geld voorzien voor het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke 
wegen op ons grondgebied. Het gaat over buitengewoon onderhoud van een weg dat niet 
meteen is gekaderd in een groot rioleringswerk of renovatiewerk (vb. vernieuwen 
voetpaden). Het gaat eerder over het kleinere buitengewoon onderhoud van de wegen. 
Hiervoor is zowel budget voorzien voor de werken als voor de erelonen. 
Jaarlijks is er ook budget nodig voor de aankoop van allerhande straatmeubilair (banken, 
verkeersborden, bloembakken, verkeersremmers, ...) 
Ook de aankoop van groot materiaal voor de dienst wegen wordt in deze portefeuille 
voorzien.   
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Aankoop van signalisatie, zitbanken bij halteplaatsen, bloembakken en 
gegalvaniseerde aankondigingsborden. 

 Aankoop materiaal wegen : verstelbare pallethaak. 
 Januari: Ingelmunster stapt in het raamcontract voor het leveren, plaatsen en 

onderhouden van Hoppinzuilen (gegund aan Trafiroad NV). 
2022 

 Aankoop materiaal dienst wegen: aankoop drainagedarm 
 Aankoop straatmeubilair (juli - dec): signalisatie en bloembakken 
 Erelonen wegen  
 December : toetreden tot de aankoopcentrale van AWV tot het leveren, plaatsen en 

onderhouden van Hoppinzuilen 
 December: goedkeuring gunning voor het buitengewoon onderhoud diverse wegen en 

parking brandweer aan aannemer Tibergyn uit Gullegem voor een bedrag van 
428.604,34  euro. 
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 Oktober : toetreden tot de aankoopcentrale van WVI voor de inrichting van 
Hoppinpunten. 

 oktober: goedkeuren van de gunningswijze en lastvoorwaarden voor het 
buitengewoon onderhoud van de wegen en parking brandweer. 

 Oktober : instap in een raamcontract voor wegmarkeringen via de aankoopcentrale 
van Creat. 

 September: bestek en raming ontvangen van 438.222,66 euro incl. btw voor het 
buitengewoon onderhoud van de wegen (Keirselaarstraat, Molleveld, Fietsverbinding 
Rodenbachwijk, Heidebloemstraat) en heraanleg parking brandweerarsenaal. 

 Erelonen wegen  
 Aankoop straatmeubilair: anti-ram afzetpalen, aankoop signalisatie en blokbatterijen, 

aankoop borden speelstraat 
 Aankoop borden fietsexamen:  

2021 
 Buitengewoon onderhoud van de wegen: VS 4 van Casteleyn en zonen voor 

voetpaden Dovenetelstraat, Groenstraat, Weststraat 
 Erelonen wegen 
 Aankoop straatmeubilair: aankoop signalisatie, attentieborden, bloembakken, 

picknickset, thermoplasten 
 Aankoop materiaal dienst wegen: motorzaag, PVC parkeerverbodsborden, 

egalisatieschuif, trilplaat, transportwagen voor verkeersborden, vaste lasthaak Merlo 
2020 

 Buitengewoon onderhoud van de wegen: herstel verzakking Heirweg Zuid en herstel 
Izegemstraat en sportcentrum 

 Erelonen wegen 
 Aankoop straatmeubilair: aankoop zitbanken, verticale signalisatie, infoborden 

bedrijvenzone, bloembakken, verkeerssignalisatie, ... 
 Aankoop materiaal dienst wegen: lasapparaat, inspectiecamera, kettingzaag, ... 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 46.663 euro waaronder 27.192 euro erelonen diverse wegen 
Totale uitgaven 2021: 39.241 euro waaronder 26.583 euro straatmeubilair 
Totale uitgaven 2020: 89.867 euro waaronder 46.242 euro straatmeubilair 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Investeringen Dienst Groen 
Omschrijving (toelichting) 
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Jaarlijks budget voor de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de 
groendienst. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 
•    Aankoop materiaal groendienst: handgereedschappen 
2022 
•    Aanleg groenzones: Aankoop beplantingmateriaal Sint-Amandspark en 
Vierbunderwijkgroendienst 
2021 
•    Aanleg groenzones: aankoop steeneiken. 
•    Aanleg, wandelpad en herinrichting Sint-Amandspark 
•    Heraanleg en heraanleg wandelpad Vierbunderwijk 
•    Aankoop  materiaal groendienst: pekelstrooier en, bladzuiger 
2020 
•    Aankoop materiaal groendienst: haagschaar en zelfrijdende hakselaar 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 1.763 euro 
Totale uitgaven 2021: 44.226 euro 
Totale uitgaven 2020: 11.859 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Investeringen feestelijkheden en uitleendienst 
Omschrijving (toelichting) 
Budget voor de aankoop van materiaal voor de uitleendienst en de dienst feestelijkheden. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Aankoop van diverse materialen voor de uitleendienst. 
 Vervangen van podiumelementen voor de dienst feestelijkheden. 

2022 
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 Aankoop uitleendienst: industrieel rek, projectdoek FastFold 
 Aankoop feestelijkheden: fietsnadars,  lichte nadarhekken 

2021 
 Aankoop diverse materialen uitleendienst   
 Aankoop feestelijkheden: aankoop nadars, nieuwe zeilen podium 

2020 
 Aankoop uitleendienst: o.a. plooitent en dakzeil 
 Aankoop feestelijkheden: mobiele fietsenstalling + herstelling fonteincomponenten 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 18.586 euro 
Totale uitgaven 2021: 13.144 euro 
Totale uitgaven 2020: 16.158 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Investeringstoelagen 
In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de 
hulpverleningszone MIDWEST,  politiezone MIDOW en de uitbetaling van toelagen in het 
kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen.  
 

Acties 

Investeringstoelagen: departement ondersteuning 
Omschrijving (toelichting) 
In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de 
hulpverleningszone MIDWEST. Deze investeringstoelage blijft constant over de jaren heen 
voor het meerjarenplan en wordt opgevraagd op kwartaalbasis. 
Vanaf boekjaar 2022 is er ook een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de politiezone 
MIDOW. Deze toelage stijgt jaarlijks met 2% voor de periode 2022-2025 en wordt 
opgevraagd in het begin van elk boekjaar. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Er is een investeringstoelage van 17.133 euro (Q1) betaald aan de 
hulpverleningszone Midwest. 

 Er is een investeringstoelage van 59.134 euro betaald aan de politiezone Midow. 
2022: 

 Er is een investeringstoelage van 68.534 euro betaald aan de hulpverleningszone 
Midwest. 

 Er is een investeringstoelage van 57.975 euro betaald aan de politiezone Midow. 
2021 

 Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone 
Midwest. 

2020 
 Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone 

Midwest. 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Investeringstoelagen: departement ruimte 
Omschrijving (toelichting) 
In het meerjarenplan is jaarlijks budget voorzien voor de uitbetaling van toelagen in het 
kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Er zijn 19 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 6.551,87 euro. 
 Er zijn 8 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 

6.150,55 euro. 
 Er zijn 10 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 

8.040,25 euro. 
2021 

 Er zijn 55 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 19.291,35 euro. 
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 Er zijn 22 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 
23.033,46 euro. 

 Er zijn 10 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 
8.320,40 euro. 

2020 
 Er zijn 27 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 10.221,55 euro. 
 Er zijn 14 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 

12.552,43 euro. 
 Er zijn 16 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 

14.017,43 euro. 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
 


