Demografische ontwikkelingen
Vergrijzing en ontgroening zijn twee problemen die veroorzaakt worden door de leeftijdsopbouw van de
inwoners van Sittard-Geleen en doordat jongeren vaak wegtrekken wanneer zij gaan studeren of elders een
baan vinden.

Bovenstaande tabellen en nevenstaande grafiek tonen de
ontgroening, vergrijzing en krimp van de bevolking.
Sinds 2010 nam de bevolking met 3,5% (3325 inwoners)
af terwijl het aantal kinderen van 0 tot 5 jaar met 12,7%
(510 kinderen) afnam en het aantal 75-plussers met 23,8%
(1915 personen) toenam.
De arbeidsparticipatie wordt berekend op basis van het
aantal werkzame personen van 15 tot en met 74 jaar.
Het aantal inwoners in de leeftijdscategorie nam af met
3,3% van 72875 tot 70465 personen. Gezien de
leeftijdsopbouw van de bevolking in 2021 zal dat het
aantal personen tussen 15 en 75 jaar in 2031 afgenomen
zijn tot 65830.
In de Toekomstvisie 2030 staat dat de arbeidsparticipatie in Sittard-Geleen 63,1% is en dat dit veel lager dan
het nationaal gemiddelde (69%) is. Men schrijft ‘Ambitie is om in 2030 de arbeidsparticipatie zeker op het
landelijk gemiddelde te krijgen.’ SPA beschouwt dit als een irrealistisch en alleen te verklaren doordat men
niet rekende. Om op het nationale gemiddelde te komen zijn zo’n 4500 werkzame personen nodig exclusief de
circa 3500 nodig vanwege de berekende afname van de werkzame bevolking tot 2031. Dit zou een flinke
bevolkingsgroei betekenen en daar gelooft SPA niet in. Dit is een van de redenen waarom SPA de
Toekomstvisie 2030 afkeurde.
SPA onderscheidt drie groepen senioren, elk met verschillende mogelijkheden en behoeften. De eerste groep
vormen mensen vanaf 45 tot 65 jaar. Deze ‘jonge senioren’ worden op de arbeidsmarkt als ‘oudere
werknemer’ aangemerkt en zij ondervinden dat hun kansen met toenemende leeftijd snel afnemen. Na
baanverlies lopen zij een groot risico een beroep op de bijstand te moeten doen totdat zij AOW-gerechtigd
worden, een hoogst onwenselijke situatie. Nationaal zijn 49% van de bijstandsgerechtigden ouder dan 55 jaar.
Het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit daalt ook in deze economisch betere tijden heel
langzaam. Bijna 70 procent van hen is 45-plus, niet voor niets worden zij steeds vaker aangeduid als
‘pechgeneratie’. SPA vindt daarom dat deze groep tijdelijk, totdat cijfers uitwijzen dat oudere
bijstandsgerechtigden en werklozen weer veel makkelijker werk vinden 45-plussers vrijstelling van
sollicitatieplicht moeten kunnen krijgen als compensatie voor het verrichten van vrijwilligerswerk en daarvoor
een vrijwilligersbijdrage moeten ontvangen. Ook veel oudere, bijstandsgerechtigde en slecht geïntegreerde
migranten met een taalachterstand treft dit. Aangezien het voor de samenleving van groot belang is dat
migranten de taal veel gaan beter beheersen, beter integreren en meer kansen op werk krijgen wil SPA dit in
het kader van het armoedebeleid aanpakken. Jonge senioren worden zich ook steeds bewuster van hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid en meerderen vullen dat in met bestuursfuncties in verenigingen of
belangenorganisaties. Een aantal wordt zelfs politiek actief.

De tweede groep senioren, grofweg tot 75 jaar, vormt de ‘actieve gepensioneerden’. Personen uit deze groep
zijn fysiek nog tot veel in staat en gaan na hun pensionering dingen doen waarvoor men eerder geen tijd
vrijmaakte. Zij ontdekken nieuwe talenten, krijgen nieuwe hobby’s, verrichten vaak mantelzorg of
vrijwilligerswerk en worden maatschappelijk actiever. Tekenend voor het gebrek aan belangstelling in de
raadsperiode 2014-2018 is dat in de nota ‘Talentontwikkeling’ totaal geen aandacht besteed wordt aan
senioren. Aanvulling van de nota is dringend nodig. En in de ‘Kaders voor talentontwikkeling cultuur SittardGeleen 2015-2018’ staat zelfs ‘In ons beleid is brede talentontwikkeling van belang waar het gaat om de doelen
die we ons gesteld hebben in het jeugdbeleid en scouten van potentieel toptalent voor het realiseren van onze
ambities om een jonge, innovatieve stad te zijn.‘ Het College gaat hier totaal voorbij aan de realiteit dat wij in
een snel verouderende gemeente leven. Deze groeiende groep senioren gaat of blijft een belangrijke bijdrage
aan de samenleving leveren. Dankzij de inzet van senioren tussen circa 65 en 75 jaar kunnen veel
verenigingen voortbestaan en hun actieve rol in de zorg en hulpverlening aan anderen maakt dat er veel
minder inzet van professionals nodig is en veel kosten worden bespaard. Vanwege de maatschappelijke
effecten wil SPA dat de gemeente hun actiever helpt.
De derde groep senioren vormen de ‘zorgbehoeftigen’. Met hun stijgende leeftijd, grofweg vanaf 75 jaar, komen
ook lichamelijke kwalen en gebreken, afname van zelfredzaamheid en daarmee de mogelijkheid tot zelfstandig
wonen. Men valt vaker en met grote kans op trage revalidatie of blijvend letsel. Daarbij zijn eenzaamheid,
ondervoeding, depressiviteit, dementie, veiligheidsproblemen en mishandeling, allemaal bekende fenomenen
waar veel mensen op hoge leeftijd mee te maken krijgen. Deze groep mensen heeft zorg nodig oplopend tot
een niveau dat vergelijkbaar is met zorg nodig voor mensen die al op jongere leeftijd met beperkingen worden
geconfronteerd. SPA is van mening dat respect, fatsoenlijke omgang en zorg voor zwakkeren en senioren tot
de fundamenten van onze beschaving behoren en juist voor deze groep erg belangrijk is en dat daarin nog veel
valt te winnen.
Gezien de bevolkingsaantallen van de verschillende leeftijdsgroepen valt te verwachten dat de gemeente het
komende decennium een stijgende behoefte aan werknemers in de zorg zal krijgen. SPA ziet daarin een kans
voor jongere generaties. SPA wil dat de gemeente de kansen promoot.
Uitgangspunt van beleid was jarenlang dat de Limburgse bevolking tot 2040 sterk zou dalen. Nu voorspellen
CBS en PBL geen krimp maar tot 2030 stabiel zo’n 600000 inwoners voor Zuid-Limburg. Sittard-Geleen kent
nu jaarlijks een kleine afname qua inwoners van zo’n 0,4%. Ontgroening en vergrijzing treden op maar migratie
compenseert het sterfteoverschot is nu de gedachte. Als gemeente hebben we sterke behoefte aan vestiging
van 20 tot 40 jarigen. De afname door Corona is daarin niet meegenomen.

