
Definities en bronnen 

infographics Doarpetoer 

Kerncijfers                                                                                       

Aantal inwoners  

Definitie: Aantal inwoners, aantal mannen, aantal 

vrouwen. 

Bron: CBS Statline Kerncijfers wijken en buurten 

2020. 

Datum: 1 januari 2020. 

Opmerkingen:  

Leeftijdsopbouw 

Definitie: Percentage en aantal inwoners per 

leeftijdsgroep in jaren. 

Bron: CBS Statline Kerncijfers wijken en buurten 

2020. 

Datum: 1 januari 2020. 

Opmerkingen: 

Burgerlijke stand 

Definitie: Percentage en aantal inwoners per 

burgerlijke staat. 

Bron: CBS Statline Kerncijfers wijken en buurten 

2020. 

Datum: 1 januari 2020. 

Opmerkingen: 

Type huishoudens: 

Definitie: Percentage en aantal huishoudens per type 

huishouden. 

Bron: CBS Statline Kerncijfers wijken en buurten 

2020. 

Datum: 1 januari 2020. 

Opmerkingen: 

Aantal woningen 

Definitie: Aantal woningen naar eigendom en 

leegstand, gemiddelde waarde in euro’s. 

Bron: CBS Statline Kerncijfers wijken en buurten 

2019. 

Datum: 1 januari 2019. 

Opmerkingen: De CBS-buurtindeling maakt 

onderscheid tussen de dorpskern en de verspreide 

huizen buiten deze kern. 

Gezondheid 

Definitie: Beredeneerd percentage van totaalaantal 

inwoners (19 jaar en ouder) op basis van steekproef 

(vragenlijstonderzoek).  

Bron: GGD Fryslân Gezondheidsmonitor Volwassenen 

& Ouderen 2016. 

Datum: 2016. 

Opmerkingen: Matig/ernstig overgewicht: BMI 25 of 

hoger. 

Accommodaties 

Definitie: Aantal accommodaties per type 

accommodatie. Uitgangspunt: ontmoetingsplaatsen.  

Bron: Werkmaatschappij 8KTD. 

Datum: 9-4-2021. 

Opmerkingen: De accommodatiegegevens ten 

aanzien van de gemeentes zijn afkomstig van een 

andere bron dan die ten aanzien van de individuele 

dorpen. De gegevens ten aanzien van de gemeentes 

kunnen dus afwijken van de gegevens ten aanzien 

van de dorpen, en de gegevens op de 

gemeentekaarten zijn dus niet de som van de 

gegevens op de dorpskaarten.  

Sociale voorzieningen 

AO, WW, AOW 

Definitie: Aantal personen per soort uitkering, 

percentage van inwoners binnen doelgroep. AO: 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering. WW: Uitkering op 

grond van Werkloosheidswet. AOW: Basispensioen op 

grond van Algemene Ouderdomswet. 

Bron: CBS Statline Kerncijfers wijken en buurten 

2020. 

Datum: 2020. 

Bijstand 

Definitie: Aantal unieke cliënten met minimaal één 

maatwerkvoorziening Participatiewet & IOAW op 

peildatum, percentage van inwoners binnen 

doelgroep. 

Bron: Werkmaatschappij 8KTD. 

Datum: 17-12-2020. 

Re-integratietraject 

Definitie: Aantal unieke cliënten met een re-

integratietraject op peildatum, percentage van 

inwoners binnen doelgroep. 

Bron: Werkmaatschappij 8KTD. 

Datum: 1-3-2021. 

Bijzondere bijstand 

Definitie: Aantal unieke cliënten met minimaal één 

verstrekking Bijzondere Bijstand in 2020, percentage 

van inwoners binnen doelgroep. 

Bron: Werkmaatschappij 8KTD. 

Datum: 2020. 

WMO + producten 



Definitie: Aantal unieke cliënten met minimaal één 

maatwerkvoorziening WMO op peildatum, uitsplitsing 

in producten, percentage van inwoners binnen 

doelgroep. WMO: Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning.  

Bron: Werkmaatschappij 8KTD. 

Datum: 17-12-2020. Wonen, rolstoel & vervoer: 9-3-

2021.  

Opmerkingen: De cijfers van de producten wonen, 

rolstoel & vervoer zijn later aangeleverd.  

Jeugdwet 

Definitie: Aantal unieke cliënten met minimaal één 

maatwerkvoorziening JEUGD op peildatum, 

percentage van inwoners binnen doelgroep. 

Bron: Werkmaatschappij 8KTD. 

Datum: 17-12-2020. 

ZVW, WLZ 

Definitie: Aantal zorggebruikers per zorgdomein, 

percentage van inwoners binnen doelgroep. ZVW: 

Zorgverzekeringswet. WLZ: Wet Langdurige Zorg. 

Bron: Vektis Gemeentezorgspiegel. Datum: 2019.  

Opmerkingen: De gegevens over 2020 zijn ook 

beschikbaar, maar geven een vertekend beeld 

doordat in 2020 huisartsen voor bijna alle patiënten 

een eenmalige ‘continuïteitsbijdrage Corona’ hebben 

ontvangen. Het percentage zorggebruikers ZVW is in 

2020 daarom ongeveer gelijk aan het aantal 

inwoners. Daarom is er voor 2019 gekozen. 

Daarnaast vallen de WLZ-cijfers bij dorpen vaak onder 

de 10, waardoor deze vanwege privacyoverwegingen 

niet weergegeven kunnen worden. 
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