Uitleg over definities in de Factsheets De Marne en de bijbehorende
gegevensbestanden(2016)
1. Werk
De informatie over arbeid komt uit het Provinciaal Werkgelegenheidsregister Groningen en is
gebaseerd op het Landelijk InformatieSysteem Arbeidsplaatsen en vestigingen (LISA). Bronhouder
van het Provinciaal Werkgelegenheidsregister Groningen is de Provincie Groningen. Het
Werkgelegenheidsregister bevat cijfers over vestigingen en werkzame personen in de provincie
Groningen. Er wordt bijgehouden welke vestigingen en hoeveel werkzame personen er zijn.
Een vestiging is een plek waar minimaal 1 persoon werkt. Dit kan een bedrijf zijn, maar ook een
gemeentehuis of een kantoor aan huis.
Een werkzame persoon is iemand die voor z´n beroep betaald werk doet op zo´n vestiging.
Bijvoorbeeld de directeur van een bedrijf of een zzp´er. Dit is exclusief het aantal personen die
werkzaam zijn via een uitzendbureau,
Wat LISA exact verstaat onder vestiging en werkzame persoon is hier te lezen.

2. Inkomen
De informatie over inkomen komt van het Regionaal InkomensOnderzoek (RIO). Het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) doet dat onderzoek jaarlijks. De gegevens in de factsheets zijn gebaseerd op
de jaren 2011 en 2012. Van latere jaren zijn nog geen gegevens beschikbaar.
Het gaat hier over het besteedbaar huishoudinkomen van particuliere huishoudens. De cijfers laten
daarmee zien hoeveel een gewoon gezin of persoon (geen studenten- of bejaardenhuizen) nog kan
uitgeven nadat hij of zij bepaalde verzekeringen en belastingen heeft betaald.
Wat het CBS exact verstaat onder besteedbaar inkomen en particuliere huishoudens kunt u lezen
door te klikken op de onderstreepte woorden.
Aantal huishoudens met inkomen tot 105% van het sociaal minimum
Het sociaal minimum is het wettelijke bestaansminimum zoals dat door de politiek is vastgesteld. Het
sociaal minimum verschilt voor de verschillende typen huishoudens en leeftijd. Het minimum voor
een alleenstaande tot 65 jaar is bijvoorbeeld gelijk aan het bijstandsniveau. Vanaf 65 jaar is het
sociaal minimum van een alleenstaande gelijk aan het AOW-pensioen. 105% van het sociaal
minimum wordt landelijk het meest gebruikt als armoedegrens.
Mensen zonder betaald werk
Mensen zonder betaald werk zijn afhankelijk van andere vormen van inkomen. Dan gaat het
bijvoorbeeld over een werkloosheidsuitkering, een bijstandsuitkering of een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Particuliere huishoudens met pensioen van voornaamste inkomensbron
Dit zijn gezinnen of personen (geen studenten- of bejaardenhuizen) van wie het inkomen het gehele
jaar vooral uit pensioen bestaat.

3. Bevolking
De informatie over de leeftijd van de bewoners komt uit twee systemen van de gemeente: de
Gemeentelijke BasisAdministratie en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Ook de informatie
over de huishoudens komt hier vandaan. De cijfers zijn voor het laatst bijgewerkt in januari 2016.
De bevolkingsprognoses zijn gebaseerd op het Primos model (Prognose- Informatie- en
MonitoringSysteem) die worden gemaakt door ABF Research. De Primos prognose biedt zicht op het
aantal inwoners en aantal huishoudens in een toekomstig jaar. Het is een trendprognose; de
ramingen zijn gebaseerd op ontwikkelingen uit het verleden.

4. Verhuizingen
De gegevens over verhuizingen komen uit het bestand Kerncijfers verhuisde personen van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Verhuisde personen zijn die mensen die verhuizen waarbij
het oude en het nieuwe adres in Nederland liggen.
Binnen gemeenten verhuisde personen: personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe
adres in dezelfde gemeente liggen.
Tussen gemeenten verhuisde personen: personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe
adres in verschillende gemeenten liggen.
Binnenlands migratiesaldo: het aantal gevestigde personen (uit een andere gemeente binnen
Nederland) min het aantal vertrokken personen (naar een andere gemeente binnen Nederland).
Verhuismobiliteit: cijfer dat de mobiliteit van binnenlandse verhuizingen in een bepaalde regio
(gemeente, provincie, landsdeel) weergeeft.

5. Opleidingsniveau
De cijfers over opleidingsniveau komen van een adviesbureau dat RIGO heet. Zij hebben een model
dat heel precies laat zien hoe de mensen in de gemeente zijn opgeleid. RIGO bekijkt dit iedere twee
jaar.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ook wel gegevens over opleiding. Omdat deze
Nederland als geheel bekijken zeggen ze alleen niks over De Marne.
Deze opleidingen worden gezien als lager onderwijs:
- het basisonderwijs;
- VMBO-opleidingen (inclusief VMBO-T, wat vroeger MAVO was);
- MBO-1 opleidingen;
- de onderbouw van HAVO/VWO.
Deze opleidingen worden gezien als middelbaar onderwijs:
- de bovenbouw van HAVO/VWO;
- basisberoepsopleidingen MBO-2;

- vakopleidingen MBO-3;
- middenkader- en specialistenopleidingen MBO-4; - propedeuse HBO en WO.
Deze opleidingen worden gezien als hoger onderwijs:
- hoger beroepsonderwijs (HBO bachelor, masters);
- wetenschappelijk onderwijs (WO bachelor, masters, post-doctoraal, doctoraat).

6. Huisvesting en woningtransacties
De informatie over hoe mensen wonen en de WOZ waarden komt uit drie systemen van de
gemeente: de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA), de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) en de Waardering Ontroerende Zakenregistratie (WOZ).
Daarnaast zijn er ook gegevens over de verkoop van huizen gebruikt uit een StUF-TAX bestand en
een overzicht uit de vraagpijzenmodule SLURP IT van Kondar.

7. Huurwoningen
De informatie over sociale huurwoningen komen van woningstichting Wierden en Borgen. Het gaat
alleen om woningen en niet om bijvoorbeeld garages, parkeerplaatsen of bedrijfsruimtes.
Het kan zijn dat er nu nog mensen wonen in huizen die gesloopt of verkocht zullen worden. Daardoor
kan het zijn dat er minder leegstaande huizen dan u zou verwachten op basis van de cijfers.
Wanneer zo’n bewoond huis leeg komt dan kan deze alsnog worden gesloopt of verkocht, als de
woningstichting dat wil.
BRON: Gemeente De Marne. Informatie en open data worden verstrekt door Gemeente De Marne in
het kader van Open Data – het delen en beschikbaar maken van informatie, gegevens en cijfers.

