
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA-GL 

Naam: R. van der Velde 

Onderwerp: werkloosheidscijfers 

Datum indiening vragen: 8 februari 2016 

 

 

Rien van der Velde (PvdA-GL) heeft een concept-motie ingediend, waarin hij eigenlijk 

alleen om informatie vraagt. De tekst van de motie luidde: 

 

overwegende dat  

1. de werkloosheid het afgelopen kwartaal in Noordoostpolder gestegen is; 

2. grote groepen mensen jong en oud in Noordoostpolder (langdurig) geen werk 

hebben, 

 

van mening dat 

1. bij de raad het inzicht ontbreekt naar de precieze oorzaken van de werkloosheid in 

Noordoostpolder en het recente werkloosheidspercentage; 

2. inzicht nodig is in de oorzaken van het werkloosheidscijfer in Noordoostpolder om 

tot een effectieve(re)  aanpak en oordeel te komen, 

 

verzoekt het college 

om nader te onderzoeken wat de specifieke oorzaken van de werkloosheidcijfers 

voor de Noordoostpolder zijn en de bevindingen aan de raad voor te leggen. 

 

 

 

Vragen: 

Kortom: hij wil graag een overzicht van de ontwikkeling van de werkloosheidscijfers en 

een analyse daarvan naar oorzaken en gericht op een effectieve(re) aanpak.  

 

Antwoord: 

In onderstaande kolom staat de ontwikkeling van de werkloosheidscijfers in 

2015. De cijfers over niet werkende werkzoekenden (NWW) en de WW uitkering 

komen van het UWV. De ontwikkeling van het P bestand komt uit GWS. 

 

Datum WW P wet Inkomen 

onbekend 

NWW 

1-1-2015 1291 734 295 2320 

1-4-2015 1247 770 389 2406 

1-7-2015 1206 701 508 2415 

1-10-2015 1204 790 557 2551 

1-1-2016 1356 837 677 2870 

     

totaal + 65 103 382 550 

 5% 14% 129% 24% 

 

Het aantal ww uitkeringen stijgt vooral in het vierde kwartaal. De 

Participatiewet laat met uitzondering van het tweede kwartaal steeds een 

 



stijging zien. Wat vooral opvalt, is de stijging van de groep die geen WW of P 

wet uitkering heeft en wel ingeschreven staat. Dit is een landelijke trend en 

wordt verklaard doordat het vertrouwen in de economie groeit en er zich 

daardoor meer werkzoekenden op de arbeidsmarkt melden.  

 

De werkloosheid in Noordoostpolder is hoog en daar zijn op korte termijn geen 

duidelijke redenen voor aan te wijzen. Uit economische cijfers blijkt dat het 

aantal banen toeneemt. Het college gaat onderzoek doen naar de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in onze gemeente en zal de raad hierover 

voor 1 september 2016 informeren.  

 

 

Datum beantwoording vragen: 11 februari 2016 

Contactpersoon: Tilly Weggen 

E-mail adres:  t.weggen@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 13326879 

 


