
In deze nieuwsbrief
Dit is de tweede uitgave van de halfjaarlijkse 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.
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Blij verrast!

Dat zijn we met de ruim 700 aanmeldingen na het 
uitkomen van de eerste nieuwsbrief voor gemeenten, 
november vorig jaar. Uit enkele gemeenten hebben zich 
meer dan 10 mensen aangemeld, maar uit andere 
gemeenten nog niemand. Kent u iemand binnen uw 
gemeente voor wie de nieuwsbrief ook interessant is? 
Stuur deze dan vooral door.

Deze editie geeft informatie over mogelijke herzieningen 
in twee belangrijke regionale indelingen. Verder onder 
meer een blik op de onderzoeksmogelijkheden binnen 
het sociaal domein, het Compendium voor de 
Leefomgeving en een behoeftepeiling om u in de 
toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wij wensen u veel leesplezier.
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Gemeente in beeld
Ruim 103 duizend jongeren (tot 18 jaar) hebben in 2012 één 
of meer vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg 
ontvangen. Het gaat daarbij om vormen van jeugdzorg die 
geleverd worden door Bureaus Jeugdzorg en door organi
saties Jeugd en Opvoedhulp. Figuur 1 toont voor de  
12 provinciehoofdsteden het aantal jongeren dat jeugdzorg 
ontving. Wilt u weten hoe het zit in uw gemeente? 

 Neem dan een kijkje in de tabel Jongeren in provinciaal 
gefinancierde jeugdzorg; zorgduur, zorgvorm, regio en maak 
eigen selecties.

Wijken en buurten
Wijk- en buurtindeling 2013
Begin 2014 is de wijk en buurtindeling van het jaar 2013 
gepubliceerd. Inmiddels staan cijfers over bevolking, opper
vlakte, stedelijkheid en motorvoertuigen in de nieuwe tabel 
Kerncijfers wijken en buurten, 2013.
Ook is de Wijk en buurtkaart 2013 beschikbaar en kunt u via 
www.cbs.nl/buurtcijfers een excelbestand met alle wijk en 
buurtcijfers downloaden.

Stabielere wijk- en buurtindeling
Gemeenten worden steeds groter als gevolg van samen
voegingen en beleid wordt steeds meer gedecentraliseerd. De 
verwachting is dat de vraag naar gedetailleerde regionale 
cijfers daardoor verder zal toenemen. Daarom is het CBS een 
project gestart waarin het, samen met gemeenten, de 
mogelijkheden onderzoekt om te komen tot een stabielere 
indeling van wijken en buurten. Het doel is om de cijfers over 

wijken en buurten onderling en over meerdere jaren beter 
vergelijkbaar te maken. In volgende nieuwsbrieven wordt u 
over de verdere voortgang geïnformeerd.

Onlangs gepubliceerd
StatLine
Bevolkingskernen 2011
Eind maart is de tabel ‘Bevolkingskernen 2011; steden en 
dorpen in Nederland’ gepubliceerd met verscheidene 
statistische gegevens, zoals cijfers over bevolking, woning
voorraad, opleidingsniveau en werkzame beroepsbevolking. 
Een bevolkingskern bestaat uit een aaneengesloten 
bebouwd gebied met een woongebied als kern. Het kan zich 
over meerdere gemeenten uitstrekken. 

 Neem een kijkje in de tabel en maak zelf eigen selecties.
Van de indeling in bevolkingskernen is ook een kaart 
beschikbaar.

Voorraad woningen en niet-woningen 2013
De tabel ‘Voorraad woningen en nietwoningen’ is 
geactualiseerd met cijfers over december, het vierde kwartaal 
en de jaarcijfers 2013. Het CBS gebruikt vanaf 2012 voor het 
vaststellen van de woningvoorraad de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG). Hierdoor is een breuk in de 
cijfers ontstaan. In het artikel Trendbreuk woningvoorraad 
vindt u een verklaring en de verschillen op landelijk niveau.

 Neem een kijkje in de tabel en maak eigen selecties.
Cijfers van voor 2012 staan in de tabel Woningbouw; 
voorraadmutaties 19882011.
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1.   Aantal jongeren in de (provinciaal ge�nancierde) jeugdzorg, provinciehoofdsteden, 2012*
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82354ned&D1=0&D2=a&D3=0,122-123,229,231,236,261,295,300,318,326,452,l&D4=l&HD=140328-1038&HDR=G3,T,G1&STB=G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82354ned&D1=0&D2=a&D3=0,122-123,229,231,236,261,295,300,318,326,452,l&D4=l&HD=140328-1038&HDR=G3,T,G1&STB=G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82339ned&LA=NL
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2014/2013-wijk-en-buurtkaart-art.htm
www.cbs.nl/buurtcijfers
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82271ned&LA=NL
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2014/2014-bevolkingskernen-in-nederland-2011.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/vastgoed/bag/2014-trendbreuk-woningvoorraad-pub.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81955NED&D1=0&D2=1&D3=0,118,176,178&D4=16,l&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7413&D1=4,14&D2=0,131,240,243&D3=l&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7413&D1=4,14&D2=0,131,240,243&D3=l&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
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Bestand bodemgebruik 2010 gereed
Eind 2013 is het volledige ‘Bestand bodemgebruik 2010’ 
gepubliceerd in de tabel ‘Bodemgebruik; uitgebreide 
gebruiksvorm, per gemeente’.

 Neem een kijkje in de tabel en maak eigen selecties.

Artikelen
Parkeergelden belangrijke inkomstenbron
In 2014 heffen 155 gemeenten naar verwachting 660 miljoen 
euro aan parkeerbelasting. Voor 39 gemeenten, een kwart 
van alle gemeenten die parkeergelden innen, bedraagt de 
opbrengst 10 procent of meer van de totale heffings
inkomsten. Amsterdam spant de kroon, met een begrote 
opbrengst van 162 miljoen euro vormt deze belasting in 
2014 ruim 27 procent van de totale inkomsten uit heffingen. 
In Zandvoort maakt de parkeeropbrengst ruim 26 procent uit 
van de inkomsten uit heffingen (figuur 2).

 Lees verder.

Minder kinderen naar kinderdagverblijven
Het aantal kinderen dat naar een kinderdagverblijf gaat, is in 
2013 voor het tweede opeenvolgende jaar afgenomen. Op 
31 december 2011 zaten 322 duizend kinderen van 0 tot 
4 jaar op de opvang, eind 2013 waren dat er nog 
284 duizend. Dat komt neer op een daling van 11 procent. 
Gemiddeld konden ouders binnen een afstand van 
3 kilometer vanaf hun huisadres kiezen uit 15 kinderdag

verblijven. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde 
vestiging bedroeg ongeveer 900 meter.

 Lees verder.

Waddeneilanden meest toeristische gemeenten
Op de Waddeneilanden is ruim een kwart van de bedrijven 
actief in het toerisme. Ze zorgen daar voor 37 procent van de 
werkgelegenheid in het bedrijfsleven. De toeristenbelasting 
levert ongeveer een derde van de gemeentelijke belasting
opbrengsten op de eilanden. Er zijn meer gemeenten waar 
de toeristische sector een belangrijke economische pijler is.

 Lees verder. 

Compendium voor de Leefomgeving (CLO)
Feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
De website van het Compendium voor de Leefomgeving 
(CLO) bevat feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte die 
maatschappelijke discussies en keuzes kunnen ondersteunen. 
De meeste van de ruim 700 indicatoren in het CLO worden 
jaarlijks bijgewerkt, zodat de informatie altijd actueel is. De 
informatie uit het CLO wordt ook gebruikt in publicaties van 
de Rijksoverheid, zoals de Milieubalans, Natuurbalans en de 
Monitor Infrastructuur en Ruimte. De indicatoren in het CLO 
worden gepubliceerd door het CBS, het Planbureau voor de 
Leefomgeving en Wageningen Universiteit en Research
centrum.

 Op de website van het CLO is onder meer een overzicht te 
vinden van de recent geactualiseerde indicatoren.

Onderzoek op maat
Onderzoeksmogelijkheden sociaal domein
Het CBS kan maatwerktabellen samenstellen over de 
samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen 
binnen huishoudens. Deze samenloop, ook wel stapeling 
genoemd, kan in beeld worden gebracht over de 
verschillende sociale domeinen heen en verrijkt worden met 
relevante achtergrondkenmerken als leeftijd, huishoudens
grootte en herkomstgroepering.
Begin april is een tabellenset gepubliceerd met informatie 
per gemeente en wijk over de samenloop van verschillende 
regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale 
zekerheid, zorg, jeugdzorg en onderwijs. 
Informeer voor aanvullende onderzoeksmogelijkheden voor 
uw gemeente bij het Centrum voor Beleidsstatistiek.

Snelgroeiende middelgrote bedrijfsvestigingen
Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS heeft de groei 
in aantal werknemers van middelgrote bedrijfsvestigingen 
(50 tot 1 000 werknemers) onderzocht. Een bedrijfsvestiging 
is daarbij aangemerkt als snelgroeiend wanneer het aantal 
werknemers bij de vestiging in december 2012 met 
minimaal 60 procent is gegroeid ten opzichte van december 
2010. 

2.   Aandeel parkeerbelasting in totale begrote 
 opbrengst gemeentelijke he�ngen, 2014
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70262ned&LA=NL
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4043-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/publicaties/webpublicaties/dns/demografische-economische-context/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4024-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-toerisme-waddeneilanden-art.htm
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/updates/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/publicaties/maatwerk/archief/2014/140401-maatwerk-king-update-stapelingsmonitor-mw.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/onderzoek-op-maat-en-voorbeelden/onderzoek-op-maat.htm
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In 2012 is het aandeel snelgroeiende bedrijfsvestigingen het 
hoogst in ZuidoostFriesland met 15 procent, gevolgd door 
Gooi en Vechtstreek, ZuidoostDrenthe, Flevoland en Noord
Overijssel. In OostGroningen en ZuidwestDrenthe is het 
aandeel het laagst. Binnen een regio zijn de verschillen 
tussen gemeenten soms groot. Onder de gemeenten met 
meer dan 10 middelgrote bedrijfsvestigingen zijn Hillegom 
en Oudewater de sterkste groeiers. Ten minste een kwart van 
de middelgrote vestigingen in deze gemeenten heeft in 
2012 minimaal 60 procent meer werknemers in dienst dan  
in 2010. 

 Neem een kijkje in de tabel. Of lees verder over maat
werkmogelijkheden.

Overig nieuws
Energieverbruik bedrijven per gemeente
Deze maand worden in StatLine voor het eerst per gemeente 
gas en elektriciteitsleveringen aan bedrijven gepubliceerd. 
Deze gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak en zullen 
vanaf nu jaarlijks worden geactualiseerd. De ontwikkeling 
van deze nieuwe tabel is medegefinancierd door het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal 
Overleg en een aantal gemeenten. Met deze gegevens wordt 
het voor gemeenten mogelijk om jaarlijkse ontwikkelingen 
in het energiegebruik van bedrijven te monitoren. Daarmee 
kan de effectiviteit worden getoetst van (besparings)
maatregelen die in het kader van het klimaatbeleid worden 
genomen. Voor woningen zijn dergelijke cijfers al langer 
beschikbaar in de tabel Kerncijfers wijken en buurten. De 
publicatie over energieverbruik van bedrijven kunt u te zijner 
tijd vinden via de CBSthemapagina Industrie en Energie.

Herziening COROP-indeling
Met de intrede van het kabinet Rutte II, eind 2012, was het 
plan om provincies en gemeenten op te schalen. De vraag 
was hoe de COROPindeling dan nog binnen dit geheel zou 
passen. Deze indeling is namelijk het regionale niveau 
tussen de gemeenten en provincies. De 40 COROPgebieden 
worden gebruikt als referentie in gemeentelijke verdeel
modellen en maken deel uit van de Europese indeling in 
NUTSgebieden. Daarom is het CBS in 2013 een onderzoek 
gestart naar mogelijke herziening van de COROPindeling. 
Over de exacte invulling van de opschalingsplannen bestaat 
nog onduidelijkheid, maar er is wel een stroom van nieuwe 
gemeentelijke herindelingen in gang gezet. In Groningen 
bijvoorbeeld zijn vergevorderde plannen om terug te gaan 
van 23 naar 6 gemeenten. Het onderzoek wordt daarom 
doorgezet om een goede en robuuste methode op te leveren 
die kan worden toegepast om in geval van grootschalige 
herindeling van gemeenten en/of provincies te komen tot 
een nieuwe toekomstbestendige indeling.

Aan alles komt een eind: afscheid Bert Raets
Op 1 april 2014 heeft Bert Raets 
het CBS verlaten. Hij is 
opgevolgd door Tom Guldemond.
Bert Raets: ‘Met veel genoegen 
kijk ik terug op bijna veertig jaar 
CBS. Het werken aan regionale 
statistieken heeft me altijd veel 
arbeidsvreugde en voldoening 
gegeven. Voor de landelijk 
gecoördineerde wijk en 
buurtindeling had ik veelvuldig 
contact met gemeenten. De 
jaarlijkse actualisatie hiervan 

vraagt om een goede samenwerking tussen de gemeente en 
het team ‘Regio en Ruimte’ van het CBS. Daarnaast worden 

3.   Samenloop van regelingen en voorzieningen per cluster (% huishoudens), 2011
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http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A8B75A15-6714-4A1E-A2C8-8587878799DA/0/140227telosmaatwerktabellenmw.xls
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/onderzoek-op-maat-en-voorbeelden/onderzoek-op-maat.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904ned&D1=0-2,32,43-57&D2=1-5,7838-7843&D3=a&HD=140402-0922&HDR=T&STB=G1,G2
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/nieuws/default.htm
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alle wijken en buurten bijeengebracht in één landelijke 
wijk en buurtkaart die ook de basis vormt voor de 
StatLinetabel ‘Kerncijfers wijken en buurten’.
Via deze weg dank aan allen voor de samenwerking, die ik 
zowel prettig als leerzaam heb ervaren.’

Gemeenten ‘in de peiling’
Het CBS biedt verschillende diensten aan en speelt daarmee 
een belangrijke rol in de informatievoorziening voor 
gemeenten. Wij zijn geïnteresseerd in de mening, behoeften 
en wensen binnen uw gemeente ten aanzien van deze 
dienstverlening. Met een achttal vragen willen we dit 
inventariseren voor uw gemeente. Als u deze vragen invult, 
helpt u ons om uw gemeente nog beter van dienst te 
kunnen zijn. 

 Naar de vragen.

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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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/nieuwsbrief-gemeenten/gemeenten-in-de-peiling-form.htm
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

