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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: donderdag 22 april 2021 10:47 
Aan: Sofie Heyrman <Sofie.Heyrman@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur <algemeendirecteur@sint-
niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Schriftelijke vraag ivm. opvang daklozen in hotels  
 

Geachte schepen, 
 
Naar aanleiding van een aantal recente gebeurtenissen heb ik een aantal vragen ivm. de opvang 
van daklozen in hotels. 
 
Is het mogelijk om mij een antwoord te bezorgen? 
 
Dank bij voorbaat. 
Met vriendelijke groeten, 
Jef Maes 
 
Vragen ivm. opvang daklozen in hotels 
 

1. Er is duidelijk nog steeds een gebrek aan opvang voor daklozen en noodwoningen in 
onze stad. Hoeveel nachten heeft de stad in 2020 betaald aan opvang van mensen in een 
hotel? Hoeveel was dit de voorbije twee jaar, 2019, 2018? Hoeveel bedroeg dit in het 
eerste kwartaal van 2021?  

2. Over hoeveel verschillende personen ging dit in deze jaren (20178, 2019, 2020) 
3. Hoeveel bedraagt het gemiddeld aantal overnachtingen per persoon?  
4. Wat was het maximum aan aantal overnachtingen van één persoon de voorbije jaren?  
5. Bestaat er een maximum aantal dagen dat iemand in een hotel kan/mag opgevangen 

worden?  
6. Hoeveel betaalde de stad in totaliteit de voorbije jaren (2018, 2019, 2020) aan opvang 

van mensen in een hotel? Hoeveel betaalt de stad gemiddeld per overnachting?  
7. Moet de persoon die in een hotel wordt opgevangen daar ook een deel van betalen? En 

zo ja vanaf welk bedrag en hoeveel?  
8. Over hoeveel opvangplaatsen (noodwoningen of andere) zou de stad moeten 

beschikken om niemand naar een hotel te moeten sturen?  
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Vragen ivm. opvang daklozen in hotels

Geachte gemeenteraadstid Maes

ln antwoord op uw schrifteLijke vragen betreffende de opvang van daklozen in hoteLs bezorgen
wij u voLgende antwoorden:

1) Wat is het totaal aantal opvangnachten:?
Het totaaI aantaI opvangnachten in 20].8 bedroegT0
Het totaal aantal opvangnachten in 2019 bedro eg 2L
Het totaal aantal opvangnachten in 2020 bedroeg 72

Het aantal opvangnachten in '20)Iis 9L dagen tot26-04-202I

2) Voor hoeveel verschillende personen?
ln 20L8 ging dit over 14 personen in 13 dossiers (L koppet).
ln 2019 ging dit over 11 personen in 8 dossiers.(L gezin van 4).

ln 2020 ging dit over 4 personen in 3 dossiers (1 koppet).
ln 2021gaat dit tot26-4-202L over L2 personen in 7 dossiers.

3) Wat is het gemiddeld aantal overnachtingen per dossier?
ln 2018: was dit 5.8 overnachtingen.
ln 2019 was dit 2.6 overnachtingen.
ln 2020 was dit 4 overnachtingen.
ln 202L (tot26-04-2021) is dit 13 overnachtingen.

4) Wat is het maximaal aantal nachten in één dossier?
ln 2018 is dit 17 nachten, niet aansluitend, het gaat over 72 dagen en later nog eens 5dagen
ln 2019 is dit 6 nachten
ln 2020 is dit 7 nachten
ln 2021,,tot 26-04-2021, is dit SL dagen
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5) Bestaat er een maximum aantaL dagen?
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We hanteren geen maximaat aantal dagen om opgevangen te worden in het hotel..

6) Wat betaalde de stad in totaliteit de voorbije jaren en wat is gemiddel.de
ln 2018 is er 4435,0L euro betaa[d.
ln 20L9 is er 1682 euro betaatd.
ln 2020 is er 610 euro betaatd
De gemiddeLde prijs per nacht is 55 à 60 euro.

7) Moet de persoon die in een hotel wordt opgevangen daar ook een deel van betaten?
De persoon die in'een hotel.wordtopgevangen moeteen eigen aandeeL betal.en. Het bedrag
hiervan is afhankelijk van het gezinssysteem. cfr. De bezettingsvergoeding van de noodwoning

8) Over hoeveel opvangplaatsen (noodwoningen of andere) zou de stad moeten beschikken
om niemand naar een hotel te moeten sturen?.
Deze vraag is moeitijk te beantwoorden. De nood aan opvang is het gevoLg is van een
crisissituatie. Er zit geen vast, systematisch patroon in dakloosheid, dus het is moeiLijk een
kantelpunt hierin te berekenen.
Ook vanuit het overLeg met het CAW kunnen we niet een aantal geven met garantie op de
toekomst.

Hopende u hiermee votdoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen
ln opdracht:

Johan Verhulst
algemeen directeur

an PeterBuysrogge
burgemeester wd.


