
Voorzitter, ik zal mijn bijdrage starten met opmerkingen over het proces. Daarna wil ik 

stilstaan bij, voor zo ver dat mogelijk is, de magere inhoud van het voorliggend akkoord. En 

zal ik afronden met onze visie op de uitdagingen van de stad, de toekomst en de uitgestoken 

hand van het college. 

Ik begin met twee opmerkingen over het proces: 

Allereerst. 

 

Voor de PvdA is het klip en klaar dat de nu aangetreden coalitie op voorhand de enige keuze 

van de drie partijen was en is geweest. Helaas, strooide alleen de verkiezingsuitslag roet in 

het eten en bleken er plots meer combinaties mogelijk. Die om de schijn van onpartijdigheid 

wel nog even verkend moesten worden. 

Is het vreemd dat de PvdA dit zo heeft ervaren? 

 

Ik citeer graag uit het eindverslag van de informateur, het goedgekeurde verslag van in dit 

geval de VVD: 

 

'Er is voorafgaand aan de verkiezingen uitgesproken dat de partijen (CDA, VVD en VDG) 

met elkaar verder willen gaan, als de verkiezingsuitslag dat zou toelaten.' 

 

Ondermeer uit dit citaat blijkt dat VDG, CDA en VVD maar 1 doel hadden, namelijk met zijn 

drieën verder en niks anders. Het gesprek met de SP was nog uitsluitend voor de vorm. Er 

moest alleen nog een stok gevonden worden om mee te slaan en dat werd de zorg. Natuurlijk, 

de verschillen waren groot, maar daar waar een wil is, is een weg en in dit geval niet de 

‘rondweg’. Als de tijd was genomen het terrein van met name de zorg echt op de inhoud te 

verkennen, dan pas had u kunnen concluderen dat er wellicht geen bruggen te slaan waren. 

Die diepe inhoudelijke verkenning is er helaas nooit geweest. Nee, u heeft als coalitie nooit 

bruggen willen slaan, u creëerde bewust kloven. En liet wat ons betreft de verleiding van de 

twee wethoudersposten voor het CDA centraal staan..  

Vervolgens, als tweede. 

 

Over onszelf. Ja, wij hebben ons als PvdA bescheiden opgesteld. Gelet op de uitslag nog 

steeds een terechte opstelling. Dat betekent echter niet dat we niet hadden willen besturen in 

o.a. een combinatie met Groen Links, om net als de afgelopen jaren verantwoordelijkheid te 

nemen voor de Osse uitdagingen: 

Vooral toen het argument van het samengaan van de VDG, CDA en  VVD zogenaamd 

‘voortzetting van huidig beleid’bleek, verbaasde het mijn fractie dat u geen enkele keer de 

moeite genomen heeft voor een goed, maar vooral inhoudelijk gesprek. 

Gewoon netjes een gesprek tussen vier partijen die tot voor kort prima samenwerkten. Een 

gesprek waarin de PvdA wordt verteld waarom een keuze voor rechts gemaakt wordt. Of de 

eerlijkheid dat het met een vierde partij wel erg moeilijk is om het CDA dan eindelijk twee 

wethoudersposten te gunnen, of dat dit herencollege part-time wethouders simpelweg niet 

ziet zitten. Dat, dames en heren, zou pas ‘Durven door te doen’ zijn.  

 

Wij hebben als PvdA dan ook moeten constateren dat, door genoemde onhandigheden in het 



proces, dit college een valse start maakt. Wat ons betreft weinig hoopvol voor een coalitie die 

zegt de verbinding te zoeken met de samenleving. We zullen daarom met elkaar er hard aan 

moeten trekken om deze afstand te verkleinen. Dit is alvast de eerste uitdaging die de PvdA 

in het belang van de stad constructief zal oppakken. 

 

Voorzitter, als je dan zo het proces tot je neemt, dan kun je ook niet verbaasd zijn over het 

resultaat, de inhoud van het coalitieakkoord: 'Durven door te doen'. 

 

In een tijd waarin Oss voor enorme uitdagingen staat, onder andere door decentralisaties op 

het gebied van zorg en werk, gepaard gaan met forse bezuinigingen, hebben de mensen in de 

stad en de dorpen behoefte aan duidelijkheid, visie en leiderschap. Deze uitdagingen vragen 

wat ons betreft een explicietere visie, actieve aanpak van het stadsbestuur, samenwerking en 

verbinding met de raad. Allemaal kenmerken waar Oss jaren om wordt getypeerd.  

De fractie van de PvdA schrok dan ook van de toonzetting van het coalitieakkoord dat van 

‘weinig durf en nog minder doen’ getuigt. Oss is namelijk geen gemeente van afwachten en 

enkel op de winkel passen, maar een gemeente die werkt aan oplossingen en durft vooruit te 

lopen. Dit akkoord predikt een afwachtende houding en laat bijna alles aan anderen over. Wat 

ons betreft zet het college zich hiermee een ‘reactieve modus’, waardoor niet de inhoud, maar 

het pleisters plakken op termijn centraal zal staan. Zo kennen wij Oss niet en was dit voor 

mijn fractie aanleiding om voor deze extra vergadering te pleiten. 

De PvdA had gehoopt op duidelijkheid over bijvoorbeeld de zorg in de buurt, de rol en 

ondersteuning van mantelzorgers. Hoe gaat u om metjongeren die binnen de Jeugdzorg 

tussen wal en schip belanden? 

Maar wat dacht u van duidelijkheid over de toekomst van ons stadscentrum inclusief 

toekomstige investeringen of de grondprijspolitiek. Daar waar u vol gaat voor 'gewoon 

afronden' van de centrumplannen voor Oijen, Lith en Berghem bent u opvallend voorzichtig 

als het gaat over het stadscentrum. Voor de stad geen dergelijke zin. Wat zou dat betekenen?  

Dat valt ook op als het gaat over d’n Iemhof, die moet het doen met 'een mee inspannen'. Wat 

betekent dat, gaat u mee investeren? Tot slot heeft u het ruimhartig over de leefbaarheid in de 

kernen maar hoe zit het met die aandacht voor de leefbaarheid in de wijken in Oss? In een 

flink aantal wijken staat de leefbaarheid vrijwel continu onder druk. Door het vorige college 

is mede onder aanvoering van de PvdA flink geïnvesteerd in deze wijken. U zegt er niets 

meer over, wat betekent dat? 

Wij missen een perspectief op het creëren van werk, naast natuurlijk uw eigen vijf 

wethoudersposten, maar het aan de slag krijgen van mensen aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt. Dat laatste wordt met de participatiewet enorm belangrijk en staan we aan de 

vooravond van zeer belangrijke keuzes die het verschil kunnen maken tussen aan het werk  of 

uitgesloten worden van de maatschappij. 

Ook duidelijkheid over hoe u die duurzaamheidsdoelstelling denkt in te vullen in combinatie 

met de windmolens langs de N329. Of doorpakken op de  cultuurvisie ter verbreding en 

versterking van de kunst- en cultuursector in Oss. 

Last but not least, uw financiële onderbouwing. De enige cijfers die in uw stuk voorkomen 

zijn jaartallen, 5*NOB, G-32, N329, top 3. Gemakshalve heb ik het vorige akkoord erbij 



gehaald en zal ik het u na vandaag opsturen ter inspiratie van hoe je dingen concreet maakt. 

Dat is pas durven door te doen. 

Concluderend  missen wij de ambities, dus van waarmaken kan er geen sprake zijn. Daar 

waar die inhoud dan wel wordt genoemd, zijn de acties al lang uitgezet. Neem nu het idee 

voor een onderzoek naar de verplaatsing van de bibliotheek naar het centrum. Iets wat al lang 

door het vorige college is opgepakt en waarvan binnenkort de eerste resultaten verwacht 

worden.  

Wat u had moeten doen is durven. Durven ambities te tonen, durven met voorstellen te 

komen. Ideeën en investeringen voor Oss en haar burgers, bedrijven en instellingen. U heeft 

de bal op middenstip laten liggen.  

Tot slot voorzitter, het laten liggen van de bal op de middenstip typeert u als een uitgestoken 

hand. Wij geven u het voordeel van de twijfel en geloven dat u op korte termijn aan de slag 

gaat om het akkoord te concretiseren en niet zal schromen om de raad proactief om inbreng te 

vragen. Ook deze uitdaging pakken we op.. 

 

Als PvdA hebben volop ideeën. Ideeën voor onder andere werkgelegenheid, leefbaarheid in 

wijken maar ook voor het wonen, de zorg en het stadscentrum. Uit solidariteit en 

betrokkenheid. Om de mensen in onze gemeente sterker te maken. Wij zullen de komende 

periode deze ideeën graag met u delen. Daarop zullen wij uiteindelijk de waarde van dit 

college toetsen.  

 


