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Van: Frans Wymeersch <Frans.Wymeersch@sint-niklaas.be>  
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 17:26 
Aan: Peter Buysrogge <Peter.Buysrogge@sint-niklaas.be> 
CC: Johan Verhulst <Johan.Verhulst@sint-niklaas.be>; Femke Pieters <Femke.Pieters@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Schriftelijke vraag 
 
 
Geachte Heer Schepen, 
 
Kan u me een overzicht geven van de evolutie van de loonkosten inzake personeel gedurende de jaren 
2019, 2020 en 2021? 
 
Kan u me de evolutie geven inzake de kosten betaald aan de zogenaamde sociale economie, voor door 
hen uit te voeren taken en diensten gedurende dezelfde jaren en gedetailleerd naar de verschillende 
organisaties. 
 
Kan u tevens gespecificeerd deze taken omschrijven? 
 
Dank bij voorbaat 
 
Frans Wymeersch 
Raadslid 
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uw kenmerk ons kenmerk
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bijtagen

Schriftetijke vraag 29 iuLi 2021.

Geacht raads[id

ln antwoord op uw schriftel"ijke vraag van 29 juti 2021- geven wij u onderstaand overzicht van

de evotutie van de Loonkosten voor 20L9 en 2020 voor stad en ocmw, zoals opgenomen in de
jaarrekening.

2019 2020

Stad 59.570.445,1.0 59.815.943,05

Ocmw 9.928.455,05 10.551_.970,04

Voor het jaar202L kan erechter nog geen globaaL jaarcijfervan de loonkosten worden gegeven

omdat atle uitgaven voor dit jaar nog niet bekend zijn.

ln bijl.age vindt u een tabel met de kosten betaaLd aan sociale economie voor de jaren 20L9 tot
en met 202L. De organisaties, de uitgevoerde taken en de bedragen zijn vermeLd.

Floogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:'

7

Tarik Van Ballaer
a[gemeen di recteur wnd.

Peter Buysrogge
schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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Uitgave sociale economie 2019-2021

2019 2020 2021

(jan t/m juni)

Den Azalee schoonmaak coronastraat Sinbad 8.831,60 €

Manus schoonmaak van volgende locaties:

• Vrije ateliers

• Huis van het kind

• Turnhal De Witte Molen

• Stadsgedeelte kleedkamers 

sportvelden Nieuwkerken

119.273,95 € 78.156,11 € 33.549,67 €

Wase Werkplaats groenonderhoud grondgebied Sint-

Niklaas en veegwerken (2019)

321.420,70 € 385.619,57 € 282.611,64 €

Jomi onderhoud openbaar domein (groen 

en grijs)

189.499,80 € 9.622,65 € 1.805,14 €

Krinkels en Manus/Wase Werkplaats 0,00 € 130.600,83 € 80.680,69 €

Moclean 3.593,00 € 9.880,00 € 5.366,00 €

Group intro maatwerk onderhoud hydranten 37.626,54 € 27.233,03 €

Jomi onderhoud waterlopen 41.748,00 €

Jomi onderhoud semi-publieke binnentuin 

Clementwijk

3.967,80 € 4.100,00 € 2.000,00 €

Den Azalee leveren broodjes 17.789,24 € 5.081,81 € 1.107,60 €

Totaal 697.292,49 € 660.687,51 € 443.185,37 €

schoonmaak openbaar domein (grafitti, 

stickers, …)

veegwerken; Deze opdracht moet 

uitgevoerd worden door een 

combinatie van reguliere en sociale 

economie. Voor het manuele gedeelte 

dienst minstens 60% van de 

werknemers tewerkgesteld te zijn 

onder het statuut van sociale 

economie. Het is dus een deel van de 

vermelde bedragen die door sociale 

economie wordt uitgevoerd.


