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Aan de Raad, 
De afgelopen tijd is een aantal publicaties verschenen over de arbeidsmarkt in de regio West-Brabant. De 
afgelopen jaren heeft de regio West-Brabant en ook de gemeente Steenbergen te lijden gehad onder de 
crisis. Dit was onder andere terug te zien in een dalende werkgelegenheid en stijgend WW-percentage. 
Recent verschenen publicaties tonen dat de regio West-Brabant profiteert van de economische groei. 
Hierbij attendeer ik u op enkele rapporten, die deze ontwikkelingen zichtbaar maken. 

Op 1 december jl. is de Werkgelegenheidsenquête 2016 gepubliceerd. Dit is een jaarlijks onderzoek van 
de Regio West-Brabant naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het Bedrijfsbureau Ontwikkeling 
van de Gemeente Breda voert deze Werkgelegenheidsenquête uit. Per gemeente zijn de meest relevante 
gegevens in factsheets verwerkt. De gemeentelijke gegevens worden vergeleken met het regionale 
gemiddelde. Waar Steenbergen vorig jaar een positieve groei liet zien toont de 
werkgelegenheidsenquête 2016 aan dat in de gemeente Steenbergen sprake is van een negatieve 
ontwikkeling in de werkgelegenheid. Het aantal banen in Steenbergen is ten opzichte van 2015 gedaald 
met 2,Z0Zo. Het aantal vestigingen van bedrijven is met 1,90Zo gedaald. Het aantal starters is, net als bij 
buurgemeenten, gedaald en ligt onder het niveau van voorgaande jaren. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het rapport Werkgelegenheidsenquête 2016 en de factsheet 
van Steenbergen, deze treft u in de bijlage. 

Daarnaast heeft het UWV in de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio West-
Brabant (oktober 2016) nieuwe cijfers gepubliceerd met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt. Deze 
cijfers laten zien dat het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Steenbergen is gedaald ten opzichte van 
een jaar geleden. Daarmee is het WW-percentage in Steenbergen van 5,707o1 in oktober 2015 gedaald 
naar 5,507o in oktober 2016. Voor meer informatie over de regionale arbeidsmarkt verwijzen wij u naar 
deze Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. Deze treft u ook aan in de bijlage. 

Stand WW-uitkeringen van het UWV (uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking) 
Oktober 2016 o/o Oktober 2016 

absoluut 
Mutatie tov okt 
2015 absoluut 

Mutatie tov okt 
2015oZo 

West-Brabant 5,20Zo 18.561 -648 -30/0 

Bergen op Zoom 6,607o 2.240 -160 -70/0 

Steenbergen 5,50/0 692 -44 -60/0 

Woensd recht 4,90Zo 548 -5 -10/0 

i Uit UWV nieuwsflits arbeidsmarkt oktober 2015: http://docplayer.nI/1 Ŭ464286-Nieuwsflits-arbeidsrnarkt-noord-brabant-oktober-2015.html 



Stand klantenaantallen van ISD Brabantse Wal 
Januari 2 0 1 6 Januari 2 0 1 7 Mutatie tov 2 0 1 6 

absoluut 
Mutatie tov 
2 0 1 6 "/O 

Bergen op Zoom 1 . 8 4 9 1 . 8 8 5 3 6 1,907o 

Steenbergen 3 5 0 3 5 9 9 2,6 07o 

Woensdrecht 2 6 2 2 9 1 2 9 ^^,^% 

Het is goed om te zien dat de cijfers aantonen dat onze inwoners profiteren van de economische groei in 
de regio West-Brabant. Helaas is het beeld van 2 0 1 6 specifiek voor de gemeenten Steenbergen iets 
minder rooskleurig. De oorzaak hiervan ligt met name bij sluitingen van detailhandelsvestigingen door de 
landelijke ontwikkelingen binnen retail en door het faillissement van enkele bedrijven. 
Als het gaat om de nabije toekomst van de arbeidsmarkt in Steenbergen zijn verbeteringen en 
versterkingen te verwachten. Economisch beleid is gericht op de ondersteuning van de (verdere) groei 
van Biobased/ agrofood op het AFC Nieuw Prinsenland, versterking van de centrums van Steenbergen 
en Dinteloord en de algemene ontwikkeling van Reinierpolder. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgermeester, 

de Jonjįrn, RA /an de 


