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Losse projecten 
Actieplannen 

IT projecten 
Het gemeentebestuur investeert in software, nieuwe informaticaprojecten en 
computermateriaal voor het onderwijs. 
 

Acties 

IT projecten 
Omschrijving (toelichting) 
Een aantal vernieuwingen op vlak van informatica staan ingepland in het meerjarenplan. Zo 
is er geld voorzien voor de vernieuwing van het serverpark, het vernieuwen van de 
telefooncentrale, ...  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari-maart: onderhandelingsfase voor de aankoop van een nieuwe 
telefooncentrale. 

 Het toegangsbeheer is gegund. 
2022 

 September: afsluiten marktverkenning en voorbereiding uitsturen overheidsopdracht 
telefooncentrale. 

 Juni: opmaak overheidsopdracht vernieuwen telefooncentrale. 
 April/mei: marktverkenning en interne analyse  voor toegangsbeheer en 

reservatiesysteem. 
 Maart: marktverkenning en interne analyse voor het vernieuwen van de 

telefooncentrale. 
2021 

 Cameraserver + licenties camerabewaking. 
2020 

 2020: vernieuwen servers. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2021: 7.674 euro 
Totale uitgaven 2020: 216.855 euro 
 
Status 
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In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Aankoop/ontwikkeling nieuwe software 
Omschrijving (toelichting) 
De gemeente en het OCMW dienen voortdurend te investeren in nieuwe en bijkomende 
software om zo de digitale trein niet te missen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Verder uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online 
opslag van documenten. 

 Verder uitrollen PDF-bewerkingssoftware 
2022 

 In kaart brengen verplichte updates voor 2023 
 Uitdiepen van bestaande toepassingen in voorbereiding 
 Aankoop PDF-bewerkingssoftware. 
 Aankoop Scansearch online: publieke ontsluiting van aktes i.f.v. 

stamboomonderzoek. 
 Uitwerken online beeldenbank (Bynder): interne en publieke ontsluiting van foto's. 
 Uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online opslag 

van documenten. 
2021 

 Aankoop software online beeldenbank (Bynder) 
 Aankoop software rapportage en projectbeheer (Pepperflow BV). 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2021: 20.614 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Aankoop IT materiaal onderwijs 
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Omschrijving (toelichting) 
De twee gemeentescholen investeren in het informaticamateriaal van hun school.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Bestelling 6 digitale klasborden De Zon. De plaatsing volgt in juli. 
 Aankoop en plaatsing 6 digitale klasborden De Wingerd. 

2022 
 December: voorbereiding aankoop en plaatsing digiborden 2023, met één 

vooruitgeschoven aankoop wegens defect digibord afgerond. 
 Aankoop 22 IPads De Wingerd. 
 Aankoop 50 Chromebooks De Wingerd. 
 Aankoop 4 digitale klasborden De Zon. 

2021 
 Aankoop 8 laptops De Zon. 

2020 
 Aankoop  7 laptops De Wingerd. 
 Aankoop 6 laptops De Zon. 
 Aankoop 20 Ipads met toebehoren De Zon. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 71.490 euro 
Totale uitgaven 2021: 8.296 euro 
Totale uitgaven 2020: 20.520 euro 
  
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
 


