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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over de werkloosheidscijfers in de HEMA-gemeenten

Geachte mevrouw Udinga,

ln uw brief van 6 mei 2021 stelde u een aantal vragen over de stijging van de
werkloosheidscijfers in Drenthe. Voor de beantwoording van uw vragen hebben
wij gebruik gemaakt van het platform Arbeidsmarktinzichtl. Dit platform laat de
actuele stand en het verloop van de regionale economie arbeidsmarkt en onder-
wijs zien aan de hand van gebruiksvriendelijke datavisualisaties.

Deze vragen beantwoorden wij als volgt

Vraag 1

Kunt u de hardere stijging van de werkloosheidscijfers in Drenthe duiden?

Antwoord 1

Voor de coronacrisis kende Drenthe een positieve ontwikkeling van het
aantal arbeidsplaatsen. Zo lag het niveau van de werkloosheid vóór de
crisis met een werkloosheidspercentage van 2,9%o (6.000 werklozen)
extreem laag en ver onder het niveau van Nederland (3,4%).

Als gevolg van de coronacrisis is het aantalwerklozen in 2020, zowel in
Nederland als in Drenthe, toegenomen. Ondanks deze toename blijft de
werkloosheid in Drenthe nog steeds relatief laag en onder het niveau van
Groningen waar de werkloosheid tijdens de crisis niet is toegenomen. Ge-

zien de eerdere verwachtingen van het Centraal Bureau voor de Statrstiek
is de toename van de werkloosheid in onze ogen dan ook beperkt.

1 www.arbeidsmarkti nzicht.n I
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Vraag 2

Zijn er bepaalde branches die extra bijdragen aan deze stijging?

Antwoord 2

Voor het antwoord van uw vraag hebben wijgekeken naar de ontwik-
keling van de lAlW-uitkeringen naar sector. Ook hier kunnen wij geen

vreemde ontwikkelingen constateren. ln tegendeel, wij zien juist een
aantal positieve ontwikkelingen. Zo vielen er minder ontslagen in de in-
dustrie, bouwnijverheid, het onderwijs en de vervoerssector. ln het al-
gemeen is de toename van de INW (februari 2020 en februari 2021) in de

rneeste sectoren in Drenthe lager dan in Nederland.
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Vraag 3

Vindt u deze werkloosheidcijfers verontrustend? Ook richting de toekomst?

Antwoord 3

Gezien het feit dat het werkloosheidspercentage zich nog steeds op een

laag niveau bevindt (vergeleken met de tijdreeks 2003-2019) en er steeds

meer signalen komen van toenemende krapte vinden wij deze werkloos-
h ei dcijfe rs n i et ve rontruste n d.
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Vraag 4
Ziet het college aanvullende mogelijkheden om ondernemers, werknemers en
gemeenten te ondersteunen om de werkloosheid een halt toe te roepen?

Antwoord 4
Een belangrijke rol op dit vlak ligt bij de nieuwe regionale mobiliteits-
teams van werkgeversorganisaties, vakbonden, centrumgemeenten en
het UINV. Zij gaan mensen die hun werk kwijtraken door de coronacrisis
gericht begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. AIs provincie
Drenthe willen wij deze teams daar waar mogelijk ondersteunen. Zo in-
vesteren wij op dit moment al samen met de partners van de Scholings-
alliantie Noord in opleidingen en trainingen via het project "Het Noorden
leert door".

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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