
In deze nieuwsbrief
Dit is de zevende uitgave van de nieuwsbrief voor 
gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en 
publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op 
het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken. De 
nieuwsbrief verschijnt elk halfjaar.
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Op 22 september hebben CBS en de gemeente Eindhoven 
het CBS Urban Data Center/Eindhoven gelanceerd. Dit 
nieuwe samenwerkingsverband combineert de kennis 
van CBS over onder meer data-infrastructuur, 
dataverwerking en databeveiliging met de ambitie van 
de gemeente Eindhoven om zich te ontwikkelen tot een 
datagestuurde smart society. Met deze samenwerking 
wordt naast de bestaande paden een nieuw pad 
aangelegd. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Deze nieuwsbrief bevat verder nog informatie over 
versnelling in het publiceren van wijk- en 
buurtstatistieken, kinderopvang per gemeente, de 
regionale woningmarkt, afstanden tussen woon- en 
werkregio’s en een nieuw dossier ‘Verstedelijking’.

Veel leesplezier.
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Gemeente in beeld
In figuur 1 is per provincie voor alle gemeenten in die 
provincie de verwachte bevolkingsgroei of -krimp tussen 2015 
en 2030 weergegeven. Hierbij zijn de provincie hoofdsteden 
uitgelicht. Er zijn verschillen tussen de provincies in de 
gemiddelde ontwikkeling en de spreiding van de ontwikke-
lingen. De gegevens zijn afkomstig uit de Regionale 
bevolkings- en huishoudens prognose 2016 van het Plan-
bureau voor de Leefomgeving (PBL) en CBS. De prognose 
voorziet tot 2030 een beeld dat vergelijkbaar is met dat van 
de afgelopen jaren: de grote steden zullen relatief het hardst 
blijven groeien, gevolgd door de middelgrote gemeenten. De 
overige gemeenten groeien in een tempo dat onder het 
landelijke gemiddelde ligt.

 Lees verder.

Wijken en buurten
Versnelling Kerncijfers wijken en buurten 
2016
Door een aantal processen nog beter op elkaar af te 
stemmen, is de eerste publicatie van ‘Kerncijfers wijken en 
buurten 2016’ al op 25 juli van dit jaar gerealiseerd. In 
eerdere jaren verscheen de nieuwe tabel rond de 
jaarwisseling. De wijk- en buurtcijfers van 2016 die nu 
gepubliceerd zijn, hebben betrekking op de thema’s 
bevolking, oppervlakte en stedelijkheid. Eind 2016 zullen 
daar gegevens aan toe worden gevoegd over motor-
voertuigen en over de dominante postcode per buurt.

Update Kerncijfers wijken en buurten 2014 
en 2015
Vier keer per jaar worden de bestaande publicaties van 
‘Kerncijfers wijken en buurten’ uitgebreid met nieuwe cijfers. 
In juli zijn aan de tabel over 2015 cijfers toegevoegd over 
bevolking (geboorte- en sterftecijfers), wonen en nabijheid 
van voorzieningen. Daarnaast zijn de inkomenscijfers 
toegevoegd aan de tabel over 2014. Daarbij zijn de definities 
aangescherpt en in lijn gebracht met andere CBS-publicaties. 
Details hierover zijn opgenomen in de tabeltoelichting van 
‘Kerncijfers wijken en buurten 2014’. De aangepaste 
definities worden niet toegepast in tabellen over eerdere 
verslagjaren.

Naar verwachting zullen eind 2016 aanvullende wijk- en 
buurtcijfers beschikbaar komen over verslagjaar 2015 met 
betrekking tot energie, wonen en nabijheid van 
voorzieningen. De publicaties van ‘Kerncijfers wijken en 
buurten’ zijn te vinden in StatLine en als Excelbestanden op 
de website van CBS.

Koppeltabel postcodes en buurten
CBS heeft van alle geldige combinaties van postcode en 
huisnummer uit de Basis Administratie Gebouwen (BAG) op 
1 augustus 2016 de buurt-, wijk- en gemeentecode bepaald. 
Doordat grenzen van postcodegebieden niet aansluiten op 
de grenzen van gemeenten, wijken en buurten, is in het 
geval van buurtoverschrijdende postcodes de dominante 
buurt-, wijk- en gemeentecode bepaald.
De gepubliceerde relatietabel kan gebruikt worden om 
adresseringen te koppelen met de CBS wijk- en 
buurtindeling.

 Bekijk de tabel.

1.   Prognose regionale bevolkingsontwikkeling, 2015–2030
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/pbl-cbs-prognose-groei-steden-zet-door
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83487NED&D1=0-1,3-4,11,14,28,31-32,100-101,104-105&D2=5513-5575&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83487NED&D1=0-1,3-4,11,14,28,31-32,100-101,104-105&D2=5513-5575&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82931NED&D1=62-71&D2=0,802-840&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=nl&TH=52010
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/wijk-en-buurtstatistieken
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/38/dominante-buurtcode-2016-bij-postcode-en-huisnummer-combinatie
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Onlangs gepubliceerd
StatLine

Minder oud papier ingezameld
CBS publiceert jaarlijks gegevens over de inzameling van 
gemeentelijk afval. De hoeveelheid oud papier die 
gemeenten inzamelen is sinds 2008 afgenomen. Neder-
landse gemeenten hebben in 2015 per inwoner gemiddeld 
55 kg papier ingezameld. Dat is een vijfde minder dan in 
2008. Tussen regio’s bestaan grote verschillen in de 
hoeveelheden ingezameld papier (zie figuur 2). In niet-
stedelijke gemeenten wordt 71 kg papier per inwoner 
verzameld, tegen 32 kg in zeer sterk stedelijke gemeenten.

 Neem een kijkje in de tabel of lees verder.

Kerncijfers sociale zekerheid per gemeente
Bent u benieuwd hoe groot in uw gemeente het percentage 
personen is dat uitstroomt uit de bijstand naar werk? Of naar 
het aandeel personen dat een baan start aansluitend op een 
re-integratievoorziening? Zoals aangekondigd in de voor-
gaande ‘Nieuwsbrief voor gemeenten’, kunt u dit soort cijfers 
over bijstand en re-integratie opzoeken in een nieuwe StatLine-
tabel. De belangrijkste kerncijfers over de uitvoering van de 
Participatiewet zijn hierin op regionaal niveau uitgesplitst.

 Neem een kijkje in de tabel en maak eigen selecties.

Meer blijvend grasland 
De oppervlakte blijvend grasland (grasland dat voor ten 
minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen) is 
in 2015 met 8,5 duizend hectare gestegen ten opzichte van 
het voorgaande jaar tot ruim 714 duizend hectare. Dit is de 
eerste stijging in negen jaar. De stijging van het areaal 
blijvend grasland vond vooral plaats in gemeenten in de 
provincies Noord-Brabant en Limburg. Grasland heeft een 
functie bij de voorziening van ruwvoer (gras en hooi) voor 
het vee, als beweidingsplaats en voor de mestafzet. 

Daarnaast is grasland van belang als leefgebied voor onder 
andere weidevogels en voor het vastleggen van koolstof.

 Neem een kijkje in de tabel of lees verder.

Afstanden woon-werk verkeer
CBS brengt vanaf 2006 jaarlijks het aantal banen van 
werknemers in Nederland per woon- en werkregio in kaart. 
Daarnaast wordt voor de banen de gemiddelde hemelsbrede 
afstand tussen het centrum van de woongemeente en de 
werkgemeente berekend. Begin 2017 worden in deze tabel 
nieuwe uitkomsten gepubliceerd vanaf het verslagjaar 2014. 
Voor de nieuwe reeks worden de afstanden over de weg 
berekend. Daarnaast worden dan ook de banen en de woon-
werk afstand van mensen die in Nederland werken en in 
België of Duitsland wonen meegerekend.

 Neem een kijkje in de tabel.

Artikelen

Oude diesels in G4-gemeenten
Het aantal op diesel rijdende personen- en bestelauto’s met 
een bouwjaar van vóór 2001 is de afgelopen zes jaar in 
Nederland met 67 procent afgenomen. Met uitzondering van 
Amsterdam hebben de grote gemeenten tussen 2010 en 
2016 verscheidene maatregelen getroffen om oude diesels 
te weren. Daarnaast zijn er gemeenten die een financieel 
aantrekkelijke sloopregeling voor oude dieselvoertuigen 
aanbieden. In Utrecht was de daling van het aantal oude 
diesels met 79 procent het grootst. Hier werd eind 2013 een 
sloopregeling en begin 2015 (als eerste gemeente) een 
milieuzone ingevoerd. In Amsterdam daalde het aantal oude 
dieselvoertuigen met 64 procent.

 Lees verder.

Randen van Nederland vergrijzen sneller
Het aandeel 65-plussers in Nederland is tussen 1995 en 2016 

2.   Ingezameld papier in kilogram per inwoner, 2015
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=7467&D1=96&D2=0%2c5-27&D3=a&HDR=T&STB=G1%2cG2&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/30/gemeenten-zamelen-minder-oud-papier-in
https://www.cbs.nl/nieuwsbrief-gemeenten
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83450NED&D1=a&D2=0&D3=0,57-449&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80781NED&D1=73&D2=71-136&D3=14-15&HDR=G2,T&STB=G1&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/21/voor-het-eerst-in-9-jaar-meer-blijvend-grasland
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81252NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0,3-14&D5=0,3-14&D6=l&HDR=T,G4&STB=G1,G2,G3,G5&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/aantal-oude-diesels-daalt-na-2010-met-twee-derde
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gestegen van 13 naar 18 procent. Het niveau en het tempo 
van de vergrijzing verschilt regionaal echter sterk (zie 
figuur 3). In veel niet-stedelijke gemeenten aan de randen 

van Nederland is het aandeel 65-plussers bovengemiddeld 
toegenomen. In en rond de grote steden is de bevolking juist 
niet of nauwelijks verder vergrijsd in vergelijking met twintig 
jaar geleden. Een belangrijke kracht achter deze 
ontwikkeling is het toegenomen aantal jongvolwassenen 
dat jaarlijks vanuit de omliggende regio’s naar de stedelijke 
centra verhuist.

 Lees verder.

Regionale verkoopprijzen huizen
In reguliere CBS-publicaties worden ontwikkelingen in de 
huizenprijzen voor de vier grootste gemeenten (G4) 
berekend. Voor verdiepend onderzoek zijn de ontwikke-
lingen voor de 25 grootste gemeenten in kaart gebracht. 
Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal van 
2016 in alle onderzochte regio’s duurder dan een jaar 
eerder. In de Randstad was de prijsstijging groter dan 
gemiddeld. Het kleinst is de prijsstijging in Zeeland. 
Woningen in deze provincie waren minder dan 1 procent 
duurder dan een jaar eerder. Amsterdam is de enige regio 
waar de prijzen op het eind van de onderzoeksperiode 
hoger lagen dan voor de crisis (zie figuur 4).

 Lees verder.

Onderzoek op maat
Kinderopvang per gemeente
In opdracht van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek 
(VSO) heeft CBS een onderzoek uitgevoerd over het gebruik 
van kinderopvang in 2015. Aan dit maatwerkonderzoek 
hebben 102 gemeenten deelgenomen. Voor elk van deze 
gemeenten is het totale aantal formele kinderopvanguren, 
het aantal kinderen in formele opvang en het aantal 
huishoudens dat gebruik maakt van formele kinderopvang in 
kaart gebracht.

 Bekijk de maatwerktabellen. Heeft u interesse in deze 
gegevens voor uw regio? Neem dan contact op.

Nulmeting sociaal domein
In opdracht van de Rekenkamercommissie Zoetermeer heeft 
CBS tabellen en een factsheet samengesteld over de stand 
van zaken in het sociaal domein in Zoetermeer in 2014. De 
tabellen dienen als een nulmeting van het sociaal domein. 
In de tabellen zijn onder andere de variabelen ‘vroegtijdig 
schoolverlaters’, ‘werkzame inwoners’ en ‘geregistreerde 
misdaden’ opgenomen. Door het onderzoek periodiek te 
herhalen kunnen de ontwikkelingen op deze terreinen na de 
decentralisatie gevolgd worden.

 Bekijk de tabel of de factsheet.

Minder jongeren onder toezicht, meer 
onder voogdij
Op 30 juni 2016 waren er 30 duizend jongeren deels aan het 
ouderlijk gezag onttrokken door ondertoezichtstelling of 
voogdij. Het aantal ondertoezichtstellingen blijft dalen, 
terwijl er steeds meer jongeren onder voogdij staan. Bij een 

3.   Percentage 65-plussers per gemeente, 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/27/invloed-van-binnenlandse-verhuizingen-op-vergrijzing
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/groot-regionaal-verschil-in-prijsstijging-koopwoningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/36/kinderopvang-naar-102-gemeenten-en-provincie-2015
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Maatwerk
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/20/0-meting-sociaal-domein-zoetermeer-2014
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2016/20/2016-0-meting-zoetermeer.pdf
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ondertoezichtstelling houden ouders formeel het gezag, 
maar krijgen ze verplichte begeleiding en adviezen van een 
gezinsvoogd. Bij een voogdij wordt het ouderlijk gezag 
geheel beëindigd. Naast cijfers over ondertoezichtstelling en 
voogdij, publiceert CBS ook cijfers over jeugdhulp en 
jeugdreclassering per gemeente. Mocht u behoefte hebben 
aan meer gedetailleerde informatie over uw gemeente, dan 
kan in overleg bekeken worden of een aanvullende 
maatwerktabel uitkomst kan bieden. Neem een kijkje in 
StatLine of neem contact op voor aanvullend maatwerk.

Overig nieuws
10 miljard naar samenwerkingsverbanden 
gemeenten
In 2015 hebben samenwerkingsverbanden van gemeenten 
in totaal 10 miljard euro besteed, 1 miljard meer dan in 
2010. Een steeds omvangrijker deel van het gemeente-
budget van 58 miljard loopt via deze samenwerkings-
verbanden, ook wel gemeenschappelijke regelingen 
genoemd. In 2015 waren er 320 van dergelijke regelingen. 
Voorbeelden van samenwerking zijn de sociale werk-
plaatsen, stadsregio’s, veiligheidsregio’s, gemeentelijke 
gezondheidsdiensten en intergemeentelijke sociale 
diensten. Daarnaast brengen (kleinere) gemeenten hun 
ambtenaren steeds vaker onder in een gezamenlijke 

organisatie om de kwaliteit van de dienstverlening en de 
efficiëntie van het ambtelijk apparaat te bevorderen.

 Lees verder.

Eerste CBS Urban Data Center
CBS en de gemeente Eindhoven gaan een samenwerking aan 
waarbij de krachten worden gebundeld in het CBS Urban 
Data Center/Eindhoven (CBS UDC/E). Het CBS UDC/E gaat van 
start met een portefeuille van 10 projecten, waaronder het 
samenstellen van buurtgerichte informatie, het verrijken van 
de gegevens over bedrijven (om bijvoorbeeld leegstand 
beter inzichtelijk te maken) en het inzichtelijk maken van 
bezoekersstromen.
Ook andere gemeenten hebben interesse getoond om kennis 
en expertise te delen binnen een Urban Data Center. In 
samenwerking met de gemeente Heerlen wordt nog deze 
maand een Urban Data Center/Heerlen opgezet. Daarnaast is 
CBS met enkele andere gemeenten in gesprek over het 
opzetten van een Urban Data Center.

 Lees verder.

Open geodata
De wijk- en buurtgegevens worden ook gepubliceerd als 
‘Open geodata’. De gegevens zijn dan direct door GIS-
software in te lezen en op een kaart weer te geven. Meer 
informatie over de inhoud van deze geografische Open Data 
is te vinden op nationaalgeoregister.nl en de data zelf staan 
op pdok.nl. De eerste versie van de wijk- en buurtgegevens 
van 2016 staat vanaf eind november 2016 op pdok.nl.
Neem contact op met CBS als u interesse heeft in meer 
informatie over Open geodata.

Regionale omzetcijfers
CBS kan voor verschillende regionale niveaus en branches de 
omzetontwikkeling en het omzetniveau in beeld brengen. 
Naast de gebruikelijke indelingen naar postcodes, 
gemeenten en provincies, is het ook mogelijk om zelf 
gebieden samen te stellen, zoals stadscentra. Daarnaast is 
het mogelijk om de omzet voor een selecte groep bedrijven 
in kaart te brengen, bijvoorbeeld voor de leden van 
brancheverenigingen. In recent maatwerkonderzoek naar de 
omzetontwikkeling van bedrijven in de chemische industrie 
in de provincie Limburg worden deze twee aspecten 
gecombineerd.
Heeft u interesse in de omzetcijfers in uw regio? Neem dan 
contact op.

Dossier Verstedelijking
Op 9 juni is het Dossier Verstedelijking gelanceerd op de 
website van CBS. Deze lancering ging gepaard met een 
paneldebat, dat ook terug te vinden is op de dossierpagina. 
Verscheidene onderwerpen rondom verstedelijking komen in 

5.   Aantal jongeren met voogdij of ondertoezicht-
 stelling, 2005–1e hal�aar 2016*1)2)

aantal kinderen

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

30-06
2016*

31-12
2015

31-12
2014*

31-12
2013

31-12
2012

31-12
2011

31-12
2010

31-12
2009

31-12
2008

31-12
2007

31-12
2006

31-12
2005

OndertoezichtstellingVoogdĳ

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie (2005 t/m 2010), CBS (2011 t/m 2016).
1) Personen van 0 tot en met 17 jaar met voogdĳ of ondertoezichtstelling, 
 exclusief voorlopige voogdĳ, tĳdelĳke voogdĳ en voorlopige onder-
 toezichtstelling.
2) Door invoering van de Jeugdwet treedt met ingang van 2015 een
 methodebreuk op.

November 2016

Nieuwsbrief voor gemeenten

http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=nl&TH=83221
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Maatwerk
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/27/10-miljard-naar-samenwerkingsverbanden-gemeenten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/38/cbs-en-gemeente-eindhoven-lanceren-eerste-cbs-urban-data-center
http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword_OR_title_OR_keyword=cbs*&relation=within
https://www.pdok.nl/nl
https://www.pdok.nl/nl/search/node/cbs%20wijken%20en%20buurten
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/04/maatwerk-city-index-amsterdam
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/38/kwartaalmonitor-vhg-tweede-kwartaal-2016
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/36/exportaandeel-limburg-
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Maatwerk
http://www.cbs.nl/verstedelijking
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Meer informatie
De statistieken van CBS zijn beschikbaar op onze website. 
Komt u via de website of StatLine niet bij de juiste cijfers 
terecht of heeft u vragen over publicaties van Eurostat, 
dan kunt u contact opnemen met de Infoservice van CBS.

Via de landingspagina Nederland regionaal maakt CBS de 
regionale informatie toegankelijk. Deze pagina helpt u 
een weg te vinden in de vele gegevens en mogelijk-
heden. De landingspagina biedt overzicht en slaat een 
brug naar de regionale informatie in StatLine.

Wilt u snel een overzicht hebben over welke thema’s CBS 
informatie heeft op welk regionaal niveau, kijk dan eens 
in het Overzicht regionale gegevens in StatLine.

Aan de hand van interactieve kaarten op CBSinuwBuurt.nl 
kunt u eenvoudig cartografische weergaven van 
verscheidene onderwerpen op laag regionaal niveau 
samenstellen. CBS maakt het op deze manier mogelijk om 
gegevens op laag regionaal niveau en op andere kleine 
oppervlakken, zoals 100-metervierkanten, visueel weer te 
geven.

Colofon
De CBS nieuwsbrief voor gemeenten is een uitgave van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerdere uitgaven 
van deze nieuwsbrief zijn te vinden op www.cbs.nl/
nieuwsbrief-gemeenten.
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een 
andere vraag over regionale of ruimtelijke statistieken 
van CBS?
Mail dan naar regstat@cbs.nl.

Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief.

dit dossier aan bod. Een kleine selectie: de toekomstige 
ontwikkeling van steden en platteland, vrouwenemancipatie, 
de trek naar de stad en achtergrondinformatie over Vinex-
wijken. Naast actuele nieuwsberichten is er ook aandacht 
voor verdieping. Er is bijvoorbeeld een podcast die inzoomt 
op het verhaal achter de bevolkingskrimp in Heerlen, met 
interviews met experts en inwoners. De storymap 
Verstedelijking is een serie interactieve kaarten die de 
bevolkingsontwikkeling van Nederland en regionale 
sociaaleconomische verschillen in beeld brengt. Hierin kan 
ingezoomd worden op regio’s of gemeenten. Figuur 6 toont 
een voorbeeld van een interactieve kaart waarop de 
contrasten in inkomens worden weergegeven.

6. Storymap Verstedelijking: 
 contrasten in inkomens, 2013
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm
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