
In deze nieuwsbrief
Voor u ziet u de allereerste 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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Gemeente Op Maat wordt vervangen
Als vervanging van de tweejaarlijkse publicatie Gemeente 
Op Maat komt het CBS met een meer eigentijds en actueel 
gemeentelijk product: een nieuwsbrief voor gemeenten. 
Via deze nieuwsbrief wil het CBS gemeenten en andere 
decentrale overheden van de meest recente informatie 
voorzien over zijn regionale en ruimtelijke statistieken.  
Ook wordt de helpende hand geboden bij het vinden van 
de weg in de vele gegevens en mogelijkheden die het CBS 
heeft. De nieuwsbrief vormt een aanvulling op het portal 
cbs.nl/decentraleoverheden.

Het merendeel van de statistieken die waren opgenomen 
in de Gemeente Op Maat publicaties kwam uit de 
StatLinetabellen: Regionale Kerncijfers Nederland, 
Kerncijfers wijken en buurten, Gebieden in Nederland.

Wie graag een actueel overzicht aan kerncijfers over zijn 
gemeente wenst, kan terecht in deze tabellen. Wilt u op 
weg geholpen worden bij het gebruik van StatLine, lees 
dan verder in de paragraaf ‘Toegelicht’ verderop in deze 
nieuwsbrief.

Naast inzage in de tabellen is het ook mogelijk om op uw 
eigen (gemeentelijke) website hyperlinks naar 
StatLinetabellen te plaatsen en dan specifiek naar een 
dataset met statistieken over uw gemeente. Ook hierover 
kunt u meer lezen in de paragraaf ‘Toegelicht’.

www.cbs.nl/decentraleoverheden
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&LA=NL
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904NED&LA=NL
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82000NED&LA=NL
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Gemeente in beeld
Waar in 1993 de 20-tot-45-jarigen de meerderheid vormden 
in Gouda is dit anno 2013 niet meer het geval. De 45-tot-65-
jarigen hebben de overhand gekregen (figuur 1).

Wilt u weten hoe het zit in uw gemeente? Neem dan een 
kijkje in de tabel Bevolking; leeftijd, regio en maak zelf 
eigen selecties.

Wijken en buurten
Eind juli is de StatLinetabel Kerncijfers wijken en buurten 
geactualiseerd. De tabel bevat nieuwe cijfers over het thema 
Bedrijfsvestigingen (2011 en 2012). De cijfers over 
bedrijfsvestigingen zijn vanaf 2011 gebaseerd op de 
Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Eerder, in april, zijn 
cijfers opgenomen over de thema’s Inkomen (2011), Energie 
(2011) en Wonen (2012). In december zal de nieuwe wijk- 
en buurtindeling van het jaar 2013 opgenomen worden met 
statistieken over inwoners en huishoudens.

Bij selectie van alle gemeenten, wijken en buurten tegelijk is 
downloaden van de cijfers vanuit StatLine niet mogelijk. 
Daarom kan via www.cbs.nl/buurtcijfers een excelbestand met 
wijk- en buurtcijfers voor heel Nederland worden gedownload.

Onlangs gepubliceerd
StatLine
Regionale kerncijfers Nederland
De tabel Regionale kerncijfers Nederland bevat nieuwe 
cijfers per gemeente over:
– Lengte van wegen, 2013
– Aantal wijken en buurten, 2013
– Herkomstgroepering, 2013
– Bevolkingsontwikkeling, 2012
– Doodsoorzaken, 2012
– AO- en WW-uitkeringen, 2012

 Neem een kijkje in de tabel en maak zelf eigen selecties.

Vestigingen; gemeenten
In de tabel Vestigingen van bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 
2008) en gemeenten zijn cijfers over het aantal vestigingen 
per 1 januari 2013 toegevoegd. Het aantal bedrijfs-
vestigingen in Nederland nam tussen 2008 en 2013 met 
bijna 30 procent toe (voorlopige cijfers). Voor de twaalf 
provinciale hoofdsteden in Nederland geldt dat vooral in de 
gemeente Utrecht het aantal vestigingen in 2013 hoger is 
dan in 2008. Maastricht daarentegen kent de kleinste 
toename (figuur 2).

Wilt u meer weten over het aantal vestigingen in een 
gemeente kijk dan in de tabel en maak zelf eigen selecties.
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1.   Leeftijdsopbouw gemeente Gouda, 1993 en 2013 
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03759NED&D1=0&D2=98-117&D3=331&D4=5,l&HD=131021-1207&HDR=T,G3&STB=G2,G1
www.cbs.nl/buurtcijfers
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&LA=NL
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81575NED&D1=0&D2=2-3,10-12,14,17,20&D3=339,487&D4=1,l&HD=131002-0951&HDR=T,G2,G3&STB=G1
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Vestigingen; economische gegevens, regio
Op StatLine zijn de omzet, personele kosten en de 
toegevoegde waarde voor 12 verschillende bedrijfstakken 
op regionaal niveau beschikbaar gekomen voor 2011 
(voorlopige cijfers).

 Neem een kijkje in de tabel en maak eigen selecties.

Kenmerken, SBI, regio
In de tabel Kenmerken, SBI en regio zijn voorlopige gegevens 
over 2013 toegevoegd. De vestigingen kunnen ingedeeld 
worden naar grootte of naar rechtsvorm. Deze gegevens zijn 
vervolgens beschikbaar voor 56 regio’s en voor heel Nederland.

 Neem een kijkje in de tabel en selecteer eigen gegevens.

Artikel
Bedrijven verhuizen vooral binnen eigen gemeente
In 2011 verhuisde 6 procent van de Nederlandse 
bedrijfsvestigingen. Dit waren er 65 duizend. Het merendeel 
verhuist binnen de eigen gemeente en de gemiddelde 
verhuisafstand is 7,5 kilometer. Ongeveer de helft van de 
bedrijven, veelal kleine zelfstandigen, verhuist vanwege 
privémotieven.

 Lees verder.

Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij 
Vinex-wijken
Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal 
inwoners in Utrecht de afgelopen tien jaar het sterkst 
gegroeid. Dit komt vooral door de groei van de Vinex-wijken 
Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. In Rotterdam nam het 
aantal inwoners buiten de Vinex-wijk Nesselande zelfs af.

 Lees verder.

Geografische data
Kaart met statistieken per 100mx100m en 
500mx500m vierkanten
Nederland kan worden ingedeeld in vierkanten. Omdat 
vierkanten niet door de tijd wijzigen, zijn vergelijkingen in 
de tijd beter mogelijk. Eind juli is het aantal statistische 
gegevens dat aan de kaart met vierkanten gekoppeld is 
uitgebreid. Het bevat nu gegevens over de thema’s 
bevolking, wonen, inkomen en stedelijkheid.
Ga naar de kaart met statistieken per vierkant van 
100mx100m.
Ga naar de kaart met statistieken per vierkant van 
500mx500m.

Onderzoek op maat
Aantal sociale regelingen per huishouden in 
Rotterdam
Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS heeft het 
aantal sociale regelingen en voorzieningen per huishouden 
over 2011 in kaart gebracht. Dit is bepaald voor Nederland, 
maar ook voor een dertigtal grote gemeenten, waaronder 
Rotterdam. Van de huishoudens die gebruik maken van 
regelingen/voorzieningen in Rotterdam maakte de grootste 
groep in 2011 gebruik van twee regelingen en/of 
voorzieningen, dit waren 64 duizend huishoudens (figuur 3). 
Het gaat hier bijvoorbeeld om zorgtoeslag, een WW-
uitkering en het volledig gebruiken van het wettelijk eigen 
risico van de zorgverzekering. In de tabellenset staat meer 
informatie over de regelingen en voorzieningen.

2.   Groei bedrijfsvestigingen in Utrecht en Maastricht tussen 2008 en 2013
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81441NED&D1=a&D2=0-1,4,6-8,10-11&D3=5-16&D4=l&HDR=G3,G2&STB=T,G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81644NED&D1=a&D2=9&D3=39&D4=l&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-verhuizen-bedrijven-2011-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-14juni-g4vinex-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2013/2013-kaart-vierkanten-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2013/2013-kaart-vierkanten-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2013/2013-nl-regionaal-geo-kaart500x500.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2013/2013-nl-regionaal-geo-kaart500x500.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/publicaties/maatwerk/archief/2013/130726-samenloop-van-regelingen-en-voorzieningen-landelijke-cijfers-mw.htm
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Het Centrum voor Beleidsstatistiek kan deze statistieken 
samenstellen voor elke gemeente, evenals voor andere 
regionale indelingen. Ook kan worden gekeken naar 
achtergrondkenmerken en is het mogelijk te specificeren 
naar wijk- en buurtniveau.

 Lees verder.

Kinderopvang gemeente Utrecht
Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS heeft het 
aantal huishoudens berekend dat gebruik maakt van 
kinderopvang in de gemeente Utrecht in 2012. Het ging in 
dat jaar om 14 duizend huishoudens. Tweederde deel 
hiervan koos voor dagopvang in een kindcentrum. De helft 
van het aantal huishoudens dat gebruik maakte van 
kinderopvang, deed een beroep op buitenschoolse opvang.
Kinderopvangstatistieken zijn voor iedere gemeente te 
berekenen door het Centrum voor Beleidsstatistiek.

 Lees verder.

Ruimtelijke spreiding van vestigingen in de 
cleantechsector
Voor de publicatie ‘Vergroenen en verdienen’ van het 
Planbureau voor de Leefomgeving zijn door het CBS 
bedrijfsvestigingen in de cleantech-industrie in kaart 
gebracht. Dit zijn bedrijven die zich met schone en zuinige 
technologieën bezighouden. De publicatie laat zien waar in 
Nederland de meeste vestigingen geclusterd zijn. Voor negen 
topsectoren is in 2012 dezelfde analyse uitgevoerd. Het CBS 
kan deze regionale analyse voor alle branches in Nederland 
uitvoeren.

 Lees verder.

Overig nieuws
Monitor Langdurige Zorg
Half september is de Monitor Langdurige Zorg gepubliceerd. 
De website www.monitorlangdurigezorg.nl is dé bron voor 
cijfers over zorg die wordt gefinancierd vanuit de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor cijfers over 
huishoudelijke verzorging die wordt gefinancierd vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het CBS stelt de monitor samen in opdracht van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel 
is het geven van cijfers over indicaties voor, gebruik van en 
het volume en de uitgaven van de langdurige zorg en 
(maatschappelijke) ondersteuning in Nederland. Informatie 
over langdurige zorg staat zo op een toegankelijke manier 
bij elkaar.

Internationaliseringsmonitor 2013
Op 29 november verschijnt de Internationaliseringsmonitor 
2013. Deze jaarlijkse monitor van het CBS is in 2013 gewijd 
aan de betekenis van globalisering voor Nederlandse regio’s. 
In 7 hoofdstukken zullen de volgende onderwerpen in een 
regionaal perspectief aan de orde komen: het belang van 
internationale handel, de afhankelijkheid van export, de 
gevolgen van de financiële crisis, de internationalisering van 
de topsectoren, buitenlandse kenniswerkers en productiviteit 
en internationalisering.
De monitor zal daarnaast ook nog een schat aan landelijke 
gegevens op het gebied van internationalisering bevatten. 
De publicatie kunt u te zijner tijd vinden op de CBS-
dossierpagina Globalisering. 

3.   Huishoudens in Rotterdam met regelingen en voorzieningen, 2011
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/onderzoek-op-maat-en-voorbeelden/onderzoek-op-maat.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/publicaties/maatwerk/archief/2013/130703-kinderopvang-per-wijk-in-utrecht.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/onderzoek-op-maat-en-voorbeelden/onderzoek-op-maat.htm
http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2013-Vergroenen-en-verdienen-1061.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/onderzoek-op-maat-en-voorbeelden/onderzoek-op-maat.htm
www.monitorlangdurigezorg.nl
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/globalisering/nieuws/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/globalisering/nieuws/default.htm
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Enquêteresultaten ook voor uw gemeente
Bij enquêtes is het vanwege de omvang vaak niet goed 
mogelijk om uitkomsten uit te splitsen naar regio’s. Door 
uitbreiding van de steekproef en daardoor verhoging van de 
respons kunnen meer details worden gepresenteerd. Binnen 
randvoorwaarden kan het CBS uw wensen laten aansluiten 
bij een bestaande CBS-enquête. Zo kunnen we bijvoorbeeld 
landelijke onderzoeken op het gebied van mobiliteit of 
gezondheid uitbreiden met extra waarnemingen in uw 
gemeente, waardoor aan de hand van de uitkomsten 
uitspraken op gemeenteniveau gedaan kunnen worden. 
Meer informatie? Mail naar cvb@cbs.nl.

Toegelicht: werken met 
StatLinetabellen
StatLine is de online databank van het CBS. Vrijwel alle cijfers 
die het CBS publiceert, zijn hierin opgenomen en gratis 
beschikbaar. De structuur van StatLine bestaat uit tabellen 
die naar thema geordend zijn. Uit deze tabellen kunt u 
selecties samenstellen, op het beeldscherm presenteren, 
afdrukken en downloaden in diverse formaten.

 Lees verder in de handleiding.

Voor regionale en ruimtelijke cijfers is een aparte map in 
StatLine beschikbaar: Nederland regionaal. Hierin staan de 
belangrijkste regionale tabellen van het CBS. Wilt u snel een 
overzicht hebben over welke thema’s het CBS informatie 
heeft op welk regionaal niveau, kijk dan eens in het 
Overzicht regionale gegevens in StatLine.

Om op websites, in artikelen of andere publicatievormen te 
kunnen verwijzen naar StatLinetabellen kunt u hyperlinks 
gebruiken. Deze verkrijgt u door ze in de tabel via het menu 
aan de linkerkant op te vragen. Deze links zijn zo in te 
stellen dat ze automatisch naar de laatste verslagperiode 
verwijzen. De hyperlink is namelijk opgebouwd uit 
algemene informatie over de tabel en informatie over de 
gekozen selectie. De selectie wordt in de hyperlink in twee 
of meer dimensies weergeven: D1=…, D2=…, D3=…, etc. De 
laatste dimensie geeft vrijwel altijd de periode aan. Door 
daarachter de letter ‘l’ (van ‘last’) in te vullen, bijvoorbeeld 
‘D3=l’, wordt automatisch het meest recent beschikbare 
peilmoment in de tabel weergegeven.

Meer informatie
De statistieken van het 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 het CBS.

Met het portal cbs.nl/decentraleoverheden wil het CBS 
regionale informatie beter toegankelijk maken en u 
helpen uw weg te vinden in de vele gegevens en 
mogelijkheden. Het portal biedt overzicht en slaat een 
brug tussen cbs.nl en de regionale informatie in StatLine.

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

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

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief.
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mailto:cvb%40cbs.nl?subject=
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/9FCD6A1E-D711-49E5-9676-9AD3D17AEA88/0/handleidingstatline54.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0BF4355A-FB28-4529-B9F3-8AF28DBD5CD0/0/2013kruisjesschemarecent.xls
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm
www.cbs.nl/decentraleoverheden
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0BF4355A-FB28-4529-B9F3-8AF28DBD5CD0/0/2013kruisjesschemarecent.xls
mailto:regstat%40cbs.nl?subject=
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/links-el/aan-afmelden-nieuwsbrief-gemeenten.htm

