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Van: Frans WYMEERSCH <frans.wymeersch@telenet.be> 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 9:29 
Aan: Marijke Henne <Marijke.Henne@sint-niklaas.be> 
CC: Bruwiere Walther <walther.bruwiere@telenet.be>; Anneke Luyckx <anneke.luyckx@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: schriftelijke vragen 
 
 
Geachte Schepen, 
Beste Marijke, 
 
In voorbereiding op de begrotingsbesprekingen en aanverwante had ik graag een antwoord gehad op 
volgende vragen : 
 
Huisvesting : 
Kan u me (zoals in het verleden) de samenstelling geven van de verhuurde sociale woningen, via de 
'maatschappij' zowel als via 'soveka', naar nationaliteit en samenstelling. 
Kan U dit eveneens doen naar de samenstelling van de lijst van kandidaat-huurders van zulke woningen? 
De zgn "wachtlijst". 
Kinderdagverblijven : 
 
Kan u me een voorbeeld geven van een doorsnee maandmenu dat men aanbiedt in de 
kinderdagverblijven ? 
 
 
Hartelijk dank 
Frans Wymeersch 
raadslid 
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bijlagen

antwoord 9P:uw s.chrifteliike vragen met betrekking tot sociale woningen en het menu van de
kinderdagverblijven

Geachte raadslid Wymeersch 
:

\

Ats bijtage vindt u een overzicht van de samensteLLing en wachtLijst van de Sint-Nikl.ase
Maatschappij voor de Huisvesting, alsook van het Sociaal. Verhuurkantoor Waastand.

(

Wat de menu van de kindérdagverbtijven betreft, al.s bijtage werd het hele wintermenu
toegevoegd. Hierin vindt u terug wat de kinderen (per leeftijd) krijgen. Dit menu werd
opgemaakt voor twaalf weken en hierna wordt de cyctus opnieuw herhaal.d. Het zomermenu
ziet er anders uit, voor de keuze van de groenten wordt er rekening gehouden met de
seizoenen.
De menu's werden opgemaakt door àe verantwoordel.ijken en keukenpersoneeI van de
groepsopvaÈg. El.ke jaar bij aanvang van de winter- of zomermenu's worden ze besproken met
de collega's Van het Zorgpunt en worden er aanpassingen gedaan waar nodig.

Hoogachtend

Namens het co[ege van burgemeester eh schepenen:
ln

Jo an Verhulst Marijke Henne

schepen
Lieven Dehandschutter
burgemeester

Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas
1e1,.03 778 30 00 - info@sint-niklaas.be
www,sint- niklaas.be

a[gemeen directeur



 

 

Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting 
 
Sociologische samenstelling van de bewoners: 
a. Hoeveel procent van de huidige huurders hebben de Belgische nationaliteit (of toch minstens 
één van de huurders)? 
Op 31/12/2018 had 84% van onze hoofdhuurders de Belgische nationaliteit. 
b. Hoeveel procent van de huidige huurders hebben niet de Belgische nationaliteit? 
Het saldo van de vorige vraag, zijnde 16%. 

i. Wat is het land van afkomst van deze huurders? (statistiek van 2018) 

 

 

  



 

 

Hoeveel kandidaten staan er vandaag op de wachtlijst voor een sociale woning? 
Op 31/12/2018 bedroeg het aantal kandidaat-huurders bij de SNMH 3.905. 
a. Hoeveel van deze mensen staan al 4 jaar of langer op de wachtlijst en komen dus in 
aanmerking voor de Vlaamse huurpremie? 
1.117 of 29% van hen staan al meer dan 4 jaar op de wachtlijst. 
b. Hoeveel van deze mensen staan al tussen de 2 en 4 jaar op de wachtlijst? 
1.079 of 28% van hen staan tussen de 2 en 4 jaar op de wachtlijst. 

 

Sociologische samenstelling van de mensen op de wachtlijst: 
a. Hoeveel procent van de mensen op de wachtlijst hebben de Belgische nationaliteit (of 
toch minstens 1 van hen)?  
62% hebben de Belgische nationaliteit. 
b. Hoeveel procent van de mensen op de wachtlijst hebben niet de Belgische 
nationaliteit?  
Het saldo van de vorige vraag, zijnde 38%. 

i. Wat is het land van afkomst van deze mensen? (statistiek van 8/8/2019) 

 

 
 
 
c. Hoeveel procent van de mensen op de wachtlijst woont niet in Sint-Niklaas? 
80% van de kandidaat huurders woont in Sint-Niklaas en 20% niet. 



 

 

Sociaal Verhuurkantoor Waasland 
 
Hoeveel kandidaten staan er vandaag op de wachtlijst voor een sociale woning? 
Het Sociaal Verhuurkantoor Waasland heeft actueel 2391 actieve kandidaat-huurders. 
 
Hoeveel van deze mensen staan al 4 jaar of langer op de wachtlijst en komen dus in aanmerking 
voor de Vlaamse huurpremie? 
392 actieve dossiers. 
 
Hoeveel van deze mensen staan al tussen de 2 en 4 jaar op de wachtlijst? 
925 actieve dossiers. 
  
Hoeveel procent van de mensen op de wachtlijst woont in Sint-Niklaas? 
1218 met correspondentieadres te Sint-Niklaas of 50,9%. 
 
Hoeveel procent van de mensen op de wachtlijst woont niet in Sint-Niklaas 
1173 met correspondentieadres buiten Sint-Niklaas of 49,05%. 
 
Sociologische samenstelling van mensen op de wachtlijst: (gegevens 31/12/18 – jaarverslag 2018) 
Hoeveel procent van de mensen op de wachtlijst hebben de Belgische nationaliteit (of toch minstens 
1 van hen)? 
1190 kandidaten of 55,9%. 

 
Hoeveel procent van de mensen op de wachtlijst hebben niet de Belgische nationaliteit? 
939 kandidaten of 44,1%. 
  
Wat is het land van afkomst van deze mensen? 
Zie tabel EU/niet EU. 

 



WEEK 6

> 12 mnd 6-12 mnd < 6 mnd Alternatief > 12 mnd Alternatief 6-12 mnd

maandag 18-11-2019 kervelsoep kervelsoep kervelsoep kervelsoep kervelsoep

gebakken vis: vissticks gepocheerde vis  / gebakken vis: vissticks gepocheerde vis

saus van kookvocht saus van kookvocht  / saus van kookvocht saus van kookvocht

wortel wortel mix ZM: wortel wortel

ebly ebly glut°pasta+wortel rijst rijst

dinsdag 19-11-2019 wortelsoep wortelsoep wortelsoep wortelsoep wortelsoep

groentenburger vegetarische balletjes  / groentenburger vegetarische balletjes

 /  /  /  /  /

stoemp: mix ZM: mix ZM: stoemp: mix ZM:

aardappel+pompoen aardappel+pompoen aardappel+pompoen aardappel+pompoen aardappel+pompoen

woensdag 20-11-2019 groentensoep groentensoep groentensoep groentensoep groentensoep

filet americain filet americain  / tofu tofu

 /  /  /  /  /

stoemp: mix ZM: mix ZM: stoemp: mix ZM:

aardappel+pastinaak aardappel+pastinaak aardappel+knolselder aardappel+pastinaak aardappel+pastinaak

donderdag 21-11-2019 tomatensoep tomatensoep tomatensoep tomatensoep tomatensoep

kalkoenfilet kalkoenfilet  / vegetarische burger quornfilet

 /  /  /  /  /

rode kool + appel rode biet + appel mix ZM: rode kool + appel rode biet + appel

gekookte aardappelen gekookte aardappelen aardappel + rode biet + appel gekookte aardappelen gekookte aardappelen

vrijdag 22-11-2019 witloofsoep witloofsoep witloofsoep witloofsoep witloofsoep

gepocheerde vis gepocheerde vis  / gepocheerde vis gepocheerde vis

/ /  / / /

stoemp: mix ZM: mix ZM: stoemp: mix ZM:

aardappel+erwten aardappel+erwten aardappel+wortelen aardappel+erwten aardappel+erwten

zaterdag 23-11-2019 bloemkoolsoep bloemkoolsoep bloemkoolsoep bloemkoolsoep bloemkoolsoep

gepocheerde vis gepocheerde vis  / gepocheerde vis gepocheerde vis

vissaus vissaus  / vissaus vissaus

knolselder knolselder mix ZM: knolselder knolselder

puree met bieslook en peterselie puree ZM met bieslook en peterselie aardappel+knolselder puree met bieslook en peterselie puree ZM met bieslook en peterselie

WINTER - HERFST


