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Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: Indexering toelage Drietakt 

lndiener(s) 
Christel Geerts (sp.a); 

Gericht aan 
Ine Somers; 

Bondige toelichting 
Beste, 

Zoals U wellicht hebt kunnen lezen in ons jaarverslag is Drietakt een plaats waar hard gewerkt 
wordt en waar veel vraag voor is. Onze "bedrijfseconomische cijfers" zijn dan ook bijzonder 
positief. Desalniettemin heeft Drietakt het financieel zeer moeilijk, mede omdat we 
geconfronteerd worden met een CAO en met een regelgeving die voor Drietakt niet positief 
uitvalt. 

Wij zijn uiteraard bereid om U ditverder toe te Lichten. Graag had ik U bij deze willen vragen om 
ons toch al de indexatieverhoging toe te kennen; zoals dat ook gedaan is voor vele andere 
yerenigingen en sectoren in de MJP 2019. 

MVG 

Christel Geerts 
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sch rift elijke vraag : lndexerin g toetage Drietakt

Geacht raadslid

ln antwasr:d tp uw.vraag om aan Drïefakt vaw een indexatíeverhoging toe te kennen, kunnen
wij u het volgende melden.

Vzw Buurtbedri.if Drietakt rintvangt jaartijks 5L.000 FUR ats tussenkomst van de lnkale over:heid"
Deze toetage getdt ats compensatie voor de derving van inkornsten die een gevotg id van het
to.epassen van het kansenpastarief voor een be$aalde categorie van klanten

Uit informatie uit de jaarverslagen. 2017 en 2018 btiikt dat het tekort aan inkomsteri als gevot$'
van de toepassing van een kansenpastgriei resp. ts.l24en 15.220 iruR bedraagt.
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Derhalve zien wi,j niet metesn een reden om een indexatieverhoging tse te itaan" Deze werd

o-ot.r-rigf-tggge-kend voor andêre.organisaties die een samenwerkinqsovereehkomst hebben met

de stad.

povendien wordt de pefsonee{skost van één van de.personeelsleden va,n Drietakt

vogedig door. de stad terugbêtaatd, met inbegrip van eventuele indexaanpassingen'

Hoogachtend

Namens het cqllege van burgemeester. en schepenen
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Algemeen directeur
lne Somers
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