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Van: aster baeck <asterbaeck@hotmail.com> 

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 14:25 

Aan: Sarah De Meulenaer <Sarah.DeMeulenaer@sint-niklaas.be> 
CC: Veerle Stuer <Veerle.Stuer@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: Re: Vraag ivm zwerfaval, financiële consequenties 

  

Beste Sarah 

  

Zou ik nog eens opnieuw mogen vragen naar de financiële consequenties van zwerfaval? (2020) 

Als ik het goed begrepen had zijn er nu ook cijfers van de groendienst, Jomi en Wase Werkplaats?  

 Is het ook mogelijk om me de cijfers van zwerfaval te bezorgen? (2020)  

De cijfers van ondergrondse containers en glasbollen vraag ik wel op bij Miwa.  

  

Alvast bedankt!  

  

Met vriendelijke groeten 

Aster Baeck  

 

el.uyttendaele
Tekstvak
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sch riftetijke vraa g m.b.t. fi nancië le conseq uenties zwerfafva t

Geacht raadstid
Beste Aster

De totale kost in 2020 voor het stadsbestuur, potitie en MIWA ingevol.ge stuikstort en zwerfvuiI
bedroeg 864.249 EUR. Dit omvat de direct traceerbare kosten. D'rt is zonder meetetten van
(overhead)kosten voor de reguLiere inzet ter bestrijding van sluikstort - naast de personeel.skost
ervan die wel opgenomen is - zoa[s uitrusting van de wijkpLoegen (groén), investeringsuitgaven,
afschrijvingskost, verzekering, ... Deze kosten zitten boekhoudkundig in grote enveLoppes en
kunnen moeil.ijk voor een bepaalde taak apart verrekend worden. Maar we mogen concluderen
dat de uitgaven de 1.000.000 EUR benaderen.

Deze direct traceerbare kost omvat het volgende:
- Beheer meLdingen (dispatch, databeheer, antwoorden, ;..). Uiteraardzijn er meer

meldingen dan enkel meldingen over sluikstort/zwerfvuit, hiermee werd rekening
gehouden

- óphaten van stuikstort/zwerfvuiI door:
o Me[dingsploegen (meLdingen)

o Vliegende pl"oeg en Reine stad (preventief opkuisen)
o Wijkptoegen (bij werken aan groenborders, middenbermen, parken, ...)

o MIWA (aan gLasbotlen en ondergrondse containers)
o Vrijwil.l.igers Schoon Vo[k (materiaaI ter beschikking ste[[en, opha[en en

verwerken zakken, ...)

- Verwerkingskostafval
- Handhaving door:

o PoLitie

o GAS

o lnzetsl.uikstortcamera's
- Toezicht
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De kost van 2020 Ligt beduidend hoger dan de gerapporteerde kost voor 20t7. Drie voorname

oorzaken hiervan zijn:
- Toegenomen aantaIme[dingen (verdubbel.ing)

Hogere inzet van personeeI
- ln 20L7 werden onder meer de kosten van beheer meldingen, de inzet van de

wijkpl.oegen (groen), toezicht en handhaving niet mee gerapporteerd.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen:

ln opdracht:

Kathy David

atgemeen directeur wd
Car[ Hanssens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester




