
Voorjaarsnota 2014 
 
Zowel landelijk als lokaal heeft de PvdA verantwoordelijkheid genomen en is zij niet 
weggelopen voor het nemen van ingrijpende beslissingen. Landelijk zijn er keuzes 
gemaakt die soms diep ingrijpen in het dagelijks leven van mensen en pijn doen. 
Gelukkig bevestigde het cpb vorige week nog in de vk dat deze keuzes op lange 
termijn de beste zijn en ervoor zorgen dat niet alleen generaties van nu maar ook 
van later het beste af zijn als wordt vastgehouden aan de ingeslagen weg. 
Verantwoordelijkheid nemen dus.  
Ook lokaal hebben we in 2011 al een aantal stevige beslissingen genomen. Omdat 
het moest. De positieve effecten daarvan zien we terug in deze voorjaarsnota. En 
zagen wij vorige week ook al in de jaarrekening 2013. Daar waar andere gemeenten 
nu nog voor ingrijpende bezuinigingen staan en nu gedwongen zijn forse keuzes te 
maken, is er in de Osse voorjaarsnota incidenteel en structureel geld over. Dat biedt 
de opening voor investeren, en ook tot een heroverweging van sommige 
bezuinigingen. Ook dat getuigt van lef. 
 
 
Het college investeert in die zaken die van belang zijn voor meer banen in Oss. Een 
belangrijk punt voor de PvdA. Oss heeft zware klappen gehad als gevolg van de 
crisis en het aandelenmanagement van directies van multinationals. We investeerden 
in pivotpark, Agrofood en mobiliteit. In deze voorjaarsnota wordt deze lijn doorgezet 
met het oprichten van een kernteam economie, het versterken van de relatie met het 
hoger onderwijs, vernieuwende projecten in de Agrofood, de Kracht van Oss en de 
logistiek met investeringen in de haven. Allemaal in het streven naar een toename 
van de werkgelegenheid. Mooi. 
 
Erg belangrijk in dat verband zijn goed opgeleide mensen. Ook daarin investeert dit 
college. Bijvoorbeeld door de nu definitieve verplaatsing van de praktijkschool de 
Singel naar elders in de stad. Daarmee wordt niet alleen geinvesteerd in 
herhuisvesting maar ook in kansen van veelal kwetsbare jeugd:  om in Oss goed 
opgeleid te worden met daardoor een grotere kans op een baan. 
 
Ook zet dit college onverminderd in op een sociaal sterk Oss. Waar we eerder al in 
hebben gezet op armoede en minimabeleid, wordt nu in goed overleg met burgers en 
maatschappelijke organisaties de zorg en welzijn versterkt in de wijk. Daar waar het 
hoort, dichtbij mensen. U sluit aan bij de kansen die het kabinet ons biedt met de 
wijkverpleegkundige. Niet alleen met succesvolle pilots, zoals GOAL en het 
convenant met VGZ maar door ook het welzijnswerk in Oss nadrukkelijker hun rol te 
laten pakken. Een gebiedsgerichte aanpak, waar de kracht van mensen centraal 
staat, en niet het belang van organisaties. Ook wordt heel veel werk verricht om 
vanaf 1 januari met de 3 transities een goede start te maken. De PvdA zal altijd uw 
keuzes blijven toetsen aan goede zorg dichtbij, solidariteit en het kunnen blijven 
meedoen van mensen aan de samenleving. In dat licht is het goed om te lezen dat u 
de bezuiniging op het vrijwilligerswerk terugdraait. En een voorziening treft voor 
mogelijke tegenvallers ihkv de decentralisaties. 
 
De Weg van de Toekomst, wellicht zelfs met windmolens, heeft Oss als Groene Stad 
veder op de kaart gezet. Terecht dat u in dat licht de bezuiniging op duurzaamheid 
terugdraait. Maar de weg het heeft voor de Osse inwoners en werknemers ook geleid 



tot goede bereikbaarheid: zowel in de ontsluiting van het bedrijventerrein als het 
centrum. 
  
Deze voorjaarsnota gaat door op de ingeslagen weg van het versterken van het 
centrum. WiFi is sinds enkele dagen in het centrum beschikbaar, projecten als het 
Fraterspark kunnen nu definitief doorgang vinden, waardoor wonen in de stad nog 
aantrekkelijker wordt. Ook zijn belangrijke stappen voorwaarts gemaakt voor 
ontwikkelingen rondom de Wal en V&D en investeert u fors in het mogelijk maken 
van extra evenementen in het centrum. Naast meer evenementen in de stad heeft u 
in deze voorjaarsnota ook de bezuiniging op de stadspromotie teruggedraaid. Mooi. 
 
De bezuiniging op cultuur is fors. Gelukkig heeft het college op tijd, gesteund door 
een brede beweging in Oss, in deze Voorjaarsnota gestuurd op visie en toont zij nu 
ook lef door te investeren in een nieuwe toekomst voor onder meer het museum en 
door de bezuinigingen te verzachten. 
 
Wij kunnen stellen dat kunst en cultuur een hot item is geweest in de afgelopen 
maanden. Nu ligt er het rapport “de messen geslepen” waarin een concrete 
uitwerkingsrichting aangegeven is voor de hervorming van de kunst- en cultuursector 
in Oss. 
 
Het is goed te bemerken dat er een breed draagvlak is voor deze visie op cultuur 
voor de stad en omgeving. De gezamenlijke culturele instellingen hebben hun 
verantwoordelijkheid genomen. We moeten nu de kans benutten om hier gebruik van 
te maken. Ook de politiek moet nu de verantwoording durven te nemen en voor de 
volgende periode een gezonde basis leggen voor een duurzame cultuursector. Zo is 
de cultuursector gereed voor een nieuw, ander tijdperk met andere eisen. De 
jongeren van nu moeten zich kunnen ontwikkelen op de eisen die de maatschappij 
dan van hen verwacht. De PvdA ziet het als een uitdaging om daar in mee te gaan. 
In augustus praten we verder over de toekomst van kunst en cultuur in Oss. Gelukkig 
maar. 
 
Goed ook om te zien dat u met het fonds voor verbetering van de particuliere 
woningvoorraad blijft kiezen voor het versterken van de leefbaarheid in wijken in Oss. 
Na eerdere investeringen in de succesvolle kinderboerderij De Elzenhoek, is het 
nieuwe wijkcentrum in de Schadewijk bijna klaar. Samen met het cruijfcourt toch in 
prachtige investering in de leefbaarheid van de bewoners van de stad. Ook voor de 
Hille blijft geld beschikbaar. Goed ook dat u de discussie over het ontmoeten in de 
Ruwaard voortzet. Daar waar anderen doen voorkomen dat de Iemhof gesloopt 
wordt zonder alternatief, zien wij dat dit college wil investeren in het nieuwe 
ontmoeten in de Ruwaard met als één van de opties vervangende nieuwbouw. De 
PvdA gaat voor het echte ontmoeten in de Ruwaard en wij zien daarvoor volop 
kansen bv in combinatie met een nieuw gezondheidscentrum. Want ook goede 
eerstelijnszorg is in deze wijk zeer belangrijk. Een nieuw gebouw alleen is geen 
ontmoeten, dat moeten de mensen zelf doen en het is goed dat daarvoor de 
discussie in de Ruwaard wordt gevoerd. Verder zijn wij blij met de accommodatie van 
Rksv Margriet dat bijna wordt opgeleverd.  
 
 
 



Een sterke stad zorgt ook voor leefbare kernen, iets wat u laat zien in deze nota met 
de inzet op Berghem-centrum en Lith. Er wordt ruimschoots geïnvesteerd in de kern 
Lith door uitvoering te geven aan visie centrum Lith in 2015 nadat in de kern Oijen 
ook al zichtbare verbeteringen zijn aangebracht in het dorpshart/centrum. Ook 
Berghem krijgt weer ontwikkeling met betrekking tot winkels en woningbouw. Ook 
Ravenstein is eindelijk zicht op de zo gevraagde woningbouw bijv. aan de Kolk  
 
 
Rest mij een compliment te maken aan het College. U bent niet weggelopen van 

keuzes. Juist door meteen de regie te nemen, heeft u stevig kunnen sturen op de 

gewenste ontwikkelingen en deze laatste Voorjaarsnota is hiervan de weerslag. Als 

PvdA hebben we het belang van deze keuzes altijd onderstreept. Het past Oss, want 

het getuigt van realiteitszin en lef. En als Oss zijn we bescheiden, maar hierop 

kunnen we concluderen dat we ons onderscheiden. Met gezamenlijk de schouders 

eronder, met de Osse inwoners, instellingen en ondernemers, investeren we in onze 

eigen toekomstbestendigheid: ondernemend, sociaal en duurzaam. En dat maakt mij 

trots op Oss.          


