
 

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

Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: zondag 24 oktober 2021 12:21 
Aan: Sofie Heyrman <Sofie.Heyrman@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur <algemeendirecteur@sint-
niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Schriftelijke vraag ivm. Kansenpas 
 
Geachte, 
 
Graag had ik meer informatie ontvangen over het gebruik van de kansenpas in onze stad. 
Hierbij een aantal vragen. 
 
1. graag een overzicht van de evolutie van het aantal kansenpassen die toegekend zijn de voorbije vijf 
jaar 
 
2. Hoeveel mensen hebben er recht op een kansenpas? Met andere woorden, wat is de dekkingsgraad 
van de kansenpas bij de rechthebbenden? Ook hier graag de evolutie indien mogelijk. 
 
3. Op welke manier wordt de kansenpas gepromoot bij het doelpubliek? 
 
4. hoeveel kansenpassers hebben ook minderjarige kinderen? 
 
5. heeft u een idee hoeveel keer de kansenpas wordt gebruikt?  
• In de Stadsschouwburg? 
• in de variant? 
• in het Sinbad? 
• in de Siniscoop? 
 
6. kan de kansenpas nog steeds gebruikt worden in de Pathé cinema? 
 
7. hoeveel kansenpassers hebben ook cultuurcheques besteld? Graag een overzicht van de voorbije 5 
jaar. 
 
8. hoeveel kansenpassers hebben ook een restaurantpas aangevraagd? Graag een overzicht van de 
voorbije 5 jaar. 
 
9.hoeveel kansenpassers zijn ook lid van de Spelotheek? Graag een overzicht van de voorbije 5 jaar. 
 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jef Maes 
Raadslid 
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Kansenpas in onze stad

Geachte meneer Maes J

Nav. uw schriftelijk vraag 'kansenpas in onze stad' kunnen we u het voLgende meedelen

L. graag een overzicht van de evolutie van het aantaL kansenpassen die toegekend zijn de voorbije
vijf jaar:
ln20!7 werden 4759 kansenpassen uitgereikt, in 2018: 4349,in 20L9: 7304,in2!020:6629 en
in 2021, (tot op heden):6649 kansenpassen.

2. HoeveeL mensen hebben er recht op een kansenpas? Met andere woorden, wat is de dekkingsgraad
van de kansenpas bii de rechthebbenden? Ook hier graag de evolutie indien mogelijk.:
ln 2017 waren er 16096 W gerechtigde burgers in Sint-Niklaas, in 2018: tO+gS, in 2019: I5t42
en in 2020: 1.4920.

ln 2021zijn er nog geen cijfers beschikbaar. Deze worden pas begin 2022 gepubLiceerd.
Dit zijn a[ onze burgers met een VT statuut, dus ook bewoners van een WZC. Bijgevotg kunnen
we stellen dat de potentiëLe doeLgroep Lager is dan diegene die hierboven werd meegegeven.

3. Op welke manier wordt de kansenpas gepromoot bij het doetpubLiek?
De kansenpas wordt gepromoot via de stadswebsite, socia[e media, Azo-hee, de
kansenpasfolder, stadskroniek, via flyers, via onze intermediairs,.... Daarnaast wordt er jaarlijks
op een outreachende wijze minstens 1- afgebakend deel. van de doel,groep benaderd.

4. hoeveel kansenpassers hebben ook minderjarige kinderen?
Van de 6649 kansenpassen in202I gaven we er 290L aan minderjarigen en 3748 aan
meerderjarigen
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5, heeft u een idee haeveel keer de kansenpas wordt gebruiktT
ln 2020 werden er 561 tickets verkocht aan kansenpastarief bij de Sfadsschouwburg, werden er
808 maal"tijden bij de Variant afgerekend aan kansenpastariel werd er 852 kéer gebruik ,
gemaakt van het Sinbad aan kansenpastarief.
Cijfers van de :siniscoop kunnen we niet-bezorgen aangezien Siniscoop zeLf het financieeI
verschiI draagt van het verlaagd tarief.
Aangezien 2020 een coronajaai is, zijn de cijfers lager dan het voorgaand jaar.

6. kan de. kansenpas nog steeds gebruikt worden in de Pathé cinema?
De kansenpas kan nog steeds gebruikt worden in de Pathe cinema.

7. hoeueeL kansenpossers hebhen ook cultuurcheques besteld? Graag een overzicht van de voorbije 5
laar,
Dit zijn de cijfers van de ingewisseLde cultuurcheques:
2017:469
2018:400
2019:39L
2020: L63
we Kunnen niet achter:halen over hoeveeI kansenpasgerechtigden dit gaat,

8. hoeveel kansenpasserS hebben ook een restaurantpas aangeviaagd? Graog een overzicht van de
voorbije 5 jaar.

We t<unnen u geen overzicht geven van de burgers die een restaurantpas hebben gekregen. Wel.
kunnen we u een overzicht geven van de maaLtijden aan de verschil.lende tarieven.
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De cijfers van 2021zijn nog niet beschikbaar. Deze worden opgenomen in het jaarverstag van
202L, dat u zal ontvangen in het voorjaar.

9.hoeveel kansenpassers zijn ook lid van de Spelotheek? Graag een overzicht van de voorbije 5 jaar?
ln 20L7 hadden we 76 burgers die gebruik hebben gemaakt van de Spelotheek aan
kansenpastarief. ln 2018 waren dit er 104, in 2019:1,02,in 2020:92 enin 2021, (tot op heden)
waren er dit 87 burgers.

Hoogachtend

Namens het cotlege van burgemeester en schepenen:
ln op

Johan Verhutst
algemeen directeur

te n Lieven Dehandschutter
burgemeestern


