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  Beantwoording van de raadsvragen van Fractie Gemeentebelangen Neerijnen

INLEIDING 

Op 5 april 2018 zijn er door de Fractie Gemeentebelangen Neerijnen vragen gesteld over het 
aantal werklozen in de gemeente Neerijnen. Via deze informatienota vindt beantwoording 
plaats.

KERNBOODSCHAP 

1.   Hoeveel inwoners hebben een WW-uitkering?

Aantal WW-uitkeringen in Neerijnen: 243 (stand eind 2016; bron: UWV, Atlas SV 2016, Regionale 
informatie sociale verzekeringen).

Nieuwe cijfers over 2017 komen waarschijnlijk in de loop van mei 2018 beschikbaar.

2.     Hoeveel inwoners hebben een bijstandsuitkering?

Op moment van schrijven, 6 april 2018, keert Werkzaak Rivierenland 103 bijstandsuitkeringen uit aan 
inwoners van de gemeente Neerijnen.

Een deel daarvan, 34  uitkeringen,  zijn uitkeringen voor gehuwden. 69 uitkeringen betreft 
alleenstaanden.

In totaal krijgen 137 inwoners (103 hoofdaanvragers + 34 partners) van de gemeente Neerijnen 
een bijstandsuitkering via Werkzaak Rivierenland.

3.   Is het in beeld hoeveel mensen werk zoeken, maar geen bijstand of WW-uitkering 
hebben?

Niet in beeld kan worden gebracht in 1 cijfer hoeveel mensen werk zoeken (zonder WW- of 
bijstandsuitkering). Dit zou kunnen worden berekend op basis van de werkloze beroepsbevolking.  

Wanneer wordt gezocht op werkloze beroepsbevolking bij CBS, wordt het getal ‘0’ bij Neerijnen 
weergegeven. Dit betekent dat er minder dan 1.000 mensen in de werkloze beroepsbevolking vallen. CBS 
werkt met duizendtallen, zodat een getal minder dan 1.000 niet te herleiden valt tot individuele gevallen.
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Om toch een indicatie te geven:

Het werkloosheidspercentage in Neerijnen bedraag 3,6 % van de beroepsbevolking.  De 
beroepsbevolking is samengesteld uit werkzame* beroepsbevolking: ofwel 6.000 inwoners en 
werkloze** beroepbevolking ofwel < 1000. Op basis hiervan zou een aantal van maximaal 252 
inwoners op zoek kunnen zijn naar werk.  

Specifieke informatie Werkzaak:

Er zijn mensen die geen recht hebben op een bijstandsuitkering maar wel een verzoek indienen
bij Werkzaak Rivierenland voor ondersteuning naar werk.

Werkzaak heeft op dit moment 1 jongere afkomstig van VSO PRO (voortgezet speciaal / 
praktijkonderwijs) die onlangs is ingestroomd, geen recht heeft op een uitkering en nog 
werkzoekende is en dus geen werk heeft.  

Werkzaak heeft op dit moment geen overige NUGGERS (Niet uitkeringsgerechtigden) in 
begeleiding vanuit onze gemeente die nog werkzoekende zijn en dus geen werk hebben.

*Toelichting werkzame beroepsbevolking: alle personen van 15-74 jaar die betaald werk 
hebben;
**Toelichting werkloze beroepsbevolking  : alle personen van 15-74 jaar zonder betaald werk, 
die actief op zoek zijn naar werk en daarvoor ook beschikbaar zijn (incl mensen met een WW-of
bijstandsuitkering.


