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Samen werken aan Oss 

Op 19 november 2014 kiest u uw nieuwe gemeenteraad. In dit programma 2015-2018 laten wij zien 
wat onze ambities zijn voor de komende periode. Met trots presenteer ik u het verkiezingsprogramma 
van de PvdA Oss. De afgelopen weken hebben we intensief gewerkt aan een verkiezingsprogramma 
vol plannen voor de nieuwe gemeente Oss. Dit plan gaat over onze ambities. Het beschrijft onze visie 
op de mogelijkheden voor van de toekomst. 

Met de herindeling van de gemeente Maasdonk wordt er met Geffen een prachtige en authentieke 
kern aan Oss toegevoegd. Dat de gemeente in oppervlakte is gegroeid, zien wij als een uitdaging. Als 
het aan de PvdA ligt, behouden de kernen en stadswijken hun unieke karakter en bouwen we verder 
aan de sterke stad Oss. 

Naast de herindeling spelen er meer dan ooit, prangende zaken op l gemeentelijk niveau. Wij krijgen 
als gemeente Oss veel taken van de rijksoverheid toebedeeld. Zo wordt Oss onder meer verantwoor-
delijk voor chronisch zieken. Voor mensen die niet zo gemakkelijk een baan vinden. Voor kinderen die 
ondersteuning nodig hebben. En voor thuiszorg voor ouderen. De gemeente krijgt hiervoor een fl inke 
pot geld van het rijk. Dit geld moet bij de juiste mensen terechtkomen. Dat kan alleen als we hier zeer 
zorgvuldig mee omgaan en goede keuzes maken. Om dit te realiseren hebben we behoefte aan een 
krachtige PvdA Oss die met tomeloze inzet het Osse beleid sociaal en sterk houdt.

Tot slot, hoop ik u in de aankomende periode op straat, in de wijken en de kernen te treffen. Wij blij-
ven namelijk graag met u in gesprek over onze mooie gemeente en staan open voor goede ideeën. 
Ik werk in de aankomende periode graag met u samen aan Oss! 

   Ehssane Gounou, Lijsttrekker PvdA Oss

 

| VOORWOORD |
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Onze idealen
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| VERKiEziNgSKOMpAS |

De PvdA wil dat de inwoners van de gemeente 
Oss weten wat ze aan ons hebben. In dit verkie-
zingsprogramma kunt u lezen hoe wij denken 
over bestaande kwesties en vraagstukken waar-
van we weten dat ze op ons afkomen. Dit kan 
gaan over de extra zorgtaken die de gemeentes 
volgend jaar worden toevertrouwd of hoe wij 
extra banen willen creëren. In vier jaar kan veel 
gebeuren. Niet alles is te voorzien. Om u inzicht 
te geven in hoe wij toekomstige keuzes maken, 
hebben we het PvdA waardenkompas ontwik-
keld. Aan de hand van deze waarden zullen wij 
toekomstige vraagstukken voor onze stad en de 
kernen beoordelen. Als bij een dergelijk vraag-
stuk het antwoord op onderstaande vier vragen 
duidelijk ja oplevert, dan zijn wij voor. Zo weet u 
waar wij voor staan, en wat u aan ons heeft.

SOLIDARITEIT: Zorgen dat niemand wordt ach-
tergesteld.

Zeker in tijden van bezuinigingen is het belang-
rijk dat we als inwoners van de gemeente samen 
de schouders eronder zetten. Dat is niet van-
zelfsprekend. Solidariteit tussen mensen vraagt 
elke dag opnieuw aandacht en inzet. Daarom 
zet de PvdA zich sinds jaar en dag ervoor in 
dat iedereen die mee wil doen, mee kan doen. 
En wie een extra steuntje in de rug nodig heeft, 
krijgt dat ook.

Solidariteit is ook belangrijk voor de band tus-
sen Oss en haar kernen. Wij moeten zorg dra-
gen voor de leefbaarheid van de kernen, zonder 
het belang van een gezonde stad uit het oog te 
verliezen.

RECHTVAARDIGHEID: Zorgen dat lasten en 
lusten eerlijk worden verdeeld.

Wij streven naar een eerlijke samenleving. Wij 
maken geen onderscheid tussen mensen. Niet 
op basis van afkomst, niet op basis van geloof, 

niet op basis van seksuele voorkeur en niet op 
basis van lichamelijke of geestelijke beperking.
In een rechtvaardige samenleving hebben vrou-
wen evenveel rechten als mannen. Een recht-
vaardig beleid betekent voor ons dat we iets 
vragen van hen die het kunnen dragen, om het 
te kunnen geven aan hen die het nodig hebben. 
Wij zullen ons altijd inzetten voor een ruimhar-
tig armoedebeleid.

DEMOCRATISCH: Zorgen dat je altijd in contact 
blijft met burgers.

Sociaaldemocraten geloven in de eigen kracht 
van inwoners. Wij zijn ervoor om de wensen van 
de burgers om te zetten in beleid. Wij willen Os-
senaren zeggenschap en invloed geven over hun 
leven en eigen omgeving. Zoveel als mogelijk 
zullen we burgers en burgerorganisaties betrek-
ken bij het vormen van plannen die hun directe 
omgeving raken. Wij zullen daarom voorstellen 
altijd toetsten op draagvlak onder de inwoners. 

DUURZAAMHEID:  Zorgen voor toekomstgericht 
en houdbaar beleid

De keuzes die we nu maken mogen de komende 
generaties in de toekomst niet belasten. Ver-
antwoordelijkheid nemen voor de gemeente 
betekent voor ons: een stabiel bestuur, met een 
gemeentelijke begroting die op orde is. Duur-
zaamheid heeft ook een ecologische betekenis. 
Wij willen een bijdrage leveren aan een schone 
en duurzame omgeving



Allemaal aan de slag
| ECONOMiE & ARBEiDSMARKT |
Door de economische crisis is de werkloosheid 
ook in Oss opgelopen. Als gevolg van bedrijfs-
sluitingen en reorganisaties raakten velen hun 
baan kwijt en vonden niet of moeilijk een nieuwe 
werkgever. Momenteel is de werkloosheid in 
Oss 7,6 % en ligt daarmee hoger dan in verge-
lijkbare gemeenten. De PvdA wil daarom een 
stevige aanpak om de werkgelegenheid in de 
gemeente Oss en de regio Noordoost-Brabant 
weer op poten te krijgen. Er moet een Plan voor 
de Arbeid komen, gericht op uitbreiding van de 
werkgelegenheid, het creëren van leerwerkplaat-
sen, stageplaatsen en participatiebanen. Met dit 
plan willen wij dat de Ossenaren die een baan 
hebben aan de slag blijven en dat de Ossenaren 
die nu geen baan hebben weer aan de slag kun-
nen. 

EEN ARBEIDSMARKT MET PLEK VOOR IEDEREEN
De PvdA wil dat de komende vier jaar van zoveel 
mogelijk mensen met een Wajong-, WSW- en 
WWB-uitkering de talenten in kaart worden ge-
bracht zodat er een optimale match kan worden 
gemaakt met de arbeidsmarkt. De invoering 
van de Participatiewet biedt hier mogelijkheden 
voor, doordat niet je ‘gebrek’, maar juist je talent 
leidend is. We willen dat iedereen mee kan doen 
op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor langdu-
rige werklozen en ouderen die hun baan zijn 
kwijt geraakt. Juist voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt is het vinden van een baan 
in economisch slechte tijden extra moeilijk. 
Deze groep verdient aandacht en steun van de 
gemeenten. Als gemeente geven wij het goede 
voorbeeld door voldoende stageplekken en 
werkervaringsplaatsen aan te bieden en binnen 
de eigen organisatie vijf procent van de arbeids-
plaatsen te reserveren voor langdurig werklozen 
en arbeidsgehandicapten. 

Dankzij de samenwerking met de IBN zijn we er 
als gemeente Oss goed in geslaagd om mensen 
met een arbeidsbeperking, soms in een be-
schutte omgeving, maar vaak ook in het regu-
liere bedrijfsleven aan de slag te krijgen. Met 

de komst van de Participatiewet zetten wij de 
succesvolle samenwerking met de IBN voort en 
gaan wij nog nadrukkelijker een beroep op Osse 
bedrijven doen om hun verantwoordelijkheid te 
nemen. 

JONGEREN AAN DE SLAG
Via Jongerenvouchers laten we werkzoekende 
jongeren in een uitkeringssituatie voor minimaal 
zes maanden werkervaring op doen. De werk-
gever ontvangt hiervoor een tegemoetkoming 
in de salariskosten van € 2.500, -. Zo wordt 
het aannemen van een werkzoekende jongere 
aantrekkelijker voor de werkgever, doet de 
jongere werkervaring op en is hij of zij niet meer 
afhankelijk van een uitkering. Het Jongerenvou-
chersysteem heeft onder andere in Leeuwarden 
goede resultaten laten zien, daar kunnen we ook 
in Oss ons voordeel mee doen.

SAMENWERKING ZORGT VOOR BANEN
Oss heeft bewezen dat het, door samenwerking 
met onderwijs en bedrijfsleven mogelijk is om 
de klappen van de crisis op te vangen. Door 
initiatieven zoals de oprichting van het Pivot-
park na het massale banenverlies bij farmabe-
drijf MSD en de ‘Kracht van Oss’ lukt het om 
nieuwe bedrijvigheid - en dus werk - naar Oss 
te brengen. De PvdA wil dat de gemeente een 
proactieve rol houdt om samenwerking verder te 
stimuleren. Een concreet doel voor behoud en 
uitbreiding van werkgelegenheid is om binnen 
de sectoren bouw, zorg en transport gezamenlijk 
actief in te zetten op de landelijke ‘Asscher-
sectorplannen’. Deze sectorplannen komen 
voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet 
vorig voorjaar met werkgevers en vakbonden 
heeft afgesloten. Het kabinet heeft zeshonderd 
miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede 
te fi nancieren, hetzelfde bedrag komt uit de sec-
toren zelf. Het doel is om op korte termijn met 
ontslag bedreigde of ontslagen werknemers zo 
snel mogelijk aan werk te helpen, zodat werk-
loosheid wordt voorkomen
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In de toekomst zien wij ook graag een labora-
toriumschool, met een MBO en HBO afdeling, 
naar het Pivotpark komen. Daarnaast legt de Ta-
lentencampus verbinding tussen het VMBO- en 
MBO-onderwijs, het bedrijfsleven en de sport-
verenigingen. De Talentencampus zal bovendien 
veel werk opleveren voor de bouwsector, omdat 
met name het bedrijfsleven meer dan 100 
miljoen euro gaat investeren in dit project. Dit 
zijn voor ons initiateven waar we in de komende 
periode op in willen blijven zetten.
 
OSS EEN GEMEENTE 
OM JE IN TE VESTIGEN  
De PvdA wil vooruit met Oss. We zijn een 
economisch sterke stad doordat we durven 
te investeren in voorzieningen die onze stad 
aantrekkelijk maken om een bedrijf te vestigen. 
Wij zorgen voor een goed vestigingsklimaat, 
met goede en bereikbare bedrijfsterreinen. De 
uitgifte van percelen op Vorstengrafdonk heeft 
nu onze eerste prioriteit. Voor de middellange 
termijn is de ontwikkeling van bedrijventerrein 
Heesch-West van cruciaal belang voor de werk-
gelegenheid in onze regio. Wij willen bestaande 
bedrijven de mogelijkheid bieden om uit te 
breiden en nieuwe bedrijven naar Oss trekken. 
Dit zal dankzij de bouwactiviteiten op termijn 
vele duizenden banen opleveren.
Bij een goed vestigingsklimaat hoort ook dat 
we investeren in een goed woonklimaat. Dit 
doen we door te investeren in een aantrekkelijk 
stadscentrum, in schone en veilige wijken en in 
de leefbaarheid van onze prachtige kernen.
Met het eerdere vertrek van o.a. Desso, Philips 
en gedeeltes van MSD is veel werk verloren 
gegaan in met name de maakindustrie. On-
derzoeksbureau TNS Nipo deed in opdracht 
van Het Financieel Dagblad onderzoek onder 
Nederlandse ondernemers naar reshoring, ofwel 
terughalen van Nederlandse productiebedrijven. 
Eén op de tien ondervraagden die activiteiten 
in het buitenland heeft ondergebracht, brengt 
die terug en één op de twintig overweegt dat te 
doen zo blijkt uit het onderzoek. Deze ontwikke-
ling biedt kansen voor Oss die we met gemeen-
telijke inzet, landelijke commitment  en Euro-
pese subsidies willen aanboren.

ARMOEDE- EN MINIMABELEID
Voor wie op eigen kracht of met ondersteuning 
geen baan kan vinden is er een fatsoenlijk vang-
net. De PvdA heeft er in de afgelopen raadsperi-
ode voor gezorgd dat er niet is bezuinigd op het 
armoede- en minimabeleid. Op het moment dat 
dat wettelijk weer toegestaan was, hebben we er 
mede voor gezorgd dat het niveau van de rege-
ling “Meedoen is belangrijk” weer naar 120% 
van het sociale minimum is verhoogd. Ook in 
de komende raadsperiode zullen wij niet op het 
armoede- en minimabeleid bezuinigen. 
Met de komst van de Participatiewet willen wij 
onze inwoners in staat stellen om als volwaar-
dig burger mee te doen en bij te dragen aan de 
samenleving. Het leveren van een tegenprestatie 
behoort tot de mogelijkheden. Vrijwilligerswerk 
en mantelzorg zien wij nadrukkelijk ook als een 
vorm van tegenprestatie. Wij gaan de tegenpres-
tatie niet verplichten en willen dat de tegenpres-
tatie bijdraagt aan het vinden van een betaalde 
baan en niet tot verdringing van andermans 
werk. 
Als zorggemeente heeft Oss een speciale ver-
antwoordelijkheid voor kansarme burgers zoals 
daklozen. Wij vinden dat de gemeente Oss moet 
bewerkstelligen dat deze burgers een postadres 
krijgen zodat ze onder voorwaarden met de 
hulpverlening een nieuwe start kunnen maken.

SPEERPUNTEN ECONOMIE & ARBEIDSMARKT:
1. Actieve Osse inzet op de ‘Asscher’-sec-

torplannen bouw, zorg en transport door 
samenwerking in o.a. ‘de kracht van Oss’.

2. Actieve inzet op terughalen ‘maak-industrie’ 
naar Oss (reshoring)’.

3. Niet cijfers, maar talent centraal stellen, 
waarbij mensen met afstand tot arbeids-
markt op basis van talent aan een bedrijf 
worden gekoppeld.

4. Jongerenvouchers voor werkgevers die jonge-
ren aan een baan helpen.

5. Wij bezuinigen niet op het minima- en 
armoede beleid, dat een fatsoenlijk vangnet 
blijft voor wie op eigen kracht of met onder-
steuning geen baan kan vinden.
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goede zorg in de buurt
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| zORg |
Er verandert veel in de zorg. De rijksoverheid 
heeft het geld om extra zorg te bieden doorge-
schoven naar de gemeenten. Een grote verant-
woordelijkheid. Deze taak kan de gemeente Oss 
aan, mits dingen goed geregeld worden en het 
geld eerlijk wordt ingezet. Op straat merk je dat 
ouderen, maar ook jongeren zich zorgen maken 
of ze in de toekomst nog wel de zorg krijgen 
die ze nodig hebben. Als mensen langdurig zijn 
aangewezen op steun van anderen is het belang-
rijk dat deze steun dicht bij mensen staat en niet 
verstopt is in een woud van bureaucratie. Lande-
lijke regelgeving geeft ons vanaf aankomend jaar 
de kans om de zorg dichterbij aan te bieden en 
minder ingewikkeld te maken. Wie het in eigen 
omgeving niet kan regelen, krijgt de zorg die hij 
nodig heeft.

ZORG MINDER INGEWIKKELD MAKEN
De afgelopen jaren heeft de gemeente Oss, in 
goed overleg met burgers en maatschappelijke 
organisaties, de zorg en welzijn versterkt in de 
wijk. Daar waar het hoort, dichtbij mensen. Hier-
bij sluit de gemeente Oss aan bij de kansen die 
het kabinet ons biedt met de wijkverpleegkun-
dige. Niet alleen met succesvolle pilots, zoals 
GOAL (zorg voor kwetsbare ouderen) en het 
convenant met VGZ maar door ook het wel-
zijnswerk in Oss nadrukkelijker hun rol te laten 
pakken. We zetten in op een sociaal sterk Oss 
met een gebiedsgerichte aanpak, waar de kracht 
van mensen centraal staat en niet het belang 
van organisaties.

Wij willen dat de Gemeente Oss doorgaat op de 
goede weg van samenwerking met zorggebrui-
kers en zorgaanbieders. Zorg- en welzijnsinstel-
lingen moeten nauw samenwerken, lokaal en 
op maat kunnen leveren, geen dubbele taken of 
dezelfde activiteiten uitvoeren en overeenkom-
stige functies samenvoegen. Er is veel kennis 
en expertise in de markt, daarvan moeten we 
gebruik maken. Aan de doorgeschoten markt-

werking in de zorg en accountantsterreur heeft 
de PvdA een enorme hekel. Geld gaat niet naar 
management en administratie, maar naar effec-
tieve oplossingen ten behoeve van de burger die 
hulp nodig heeft. 

WIJK- EN BUURTGERICHTE ZORG
Omdat welzijn en zorg het beste geregeld 
kunnen worden in de buurt van de mensen die 
hulp nodig hebben, zijn wij voorstander van het 
organiseren van sociale wijkteams met wijkver-
pleegkundige. Deze teams werken maximaal 
kern- of buurtgericht en maken daar waar moge-
lijk gebruik van de inzet van de directe omge-
ving (mantelzorg), waarbij de hulpvraag leidend 
moet zijn. Op zorggebied zien we die teams 
nauw samenwerken met huisartsen, ziekenhui-
zen en fysiotherapeuten. Cliënten hoeven niet 
meer voor iedere aandoening naar een andere 
verpleegkundige, maar ontvangen ze zorg op 
maat. 

De zorgmedewerkers moeten weer zichtbaar 
worden in de wijk. Met alleen het uit bed halen 
van mensen of het schoonmaken van een huis 
ben je niet klaar. Het gaat erom dat mensen 
daarna iets kunnen gaan doen. Als dat niet lukt, 
omdat iemand daarbij een beperking onder-
vindt, bijvoorbeeld omdat hij niet kan lopen of 
omdat hij zijn eigen huis niet kan schoonmaken, 
zoekt de gemeente mee naar een oplossing. 
Soms is die dichtbij te vinden in de eigen omge-
ving, soms moeten we samen verder kijken.

MANTELZORGERS
Een fors deel van de zorg wordt verleend door 
mensen die daarvoor niet betaald krijgen: 
ouders die voor hun gehandicapte kinderen 
zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinde-
ren die hun ouders ondersteunen. We noemen 
dat mantelzorg. Soms gaat het om hele jonge 
kinderen die complete verantwoordelijkheden 
in het huishouden hebben of hoogbejaarden die 



hun partner verzorgen. Om deze mantelzorgers 
te helpen, zetten wij de komende jaren extra in 
op ondersteuning. Wij vinden dat het vrijwil-
ligersbeleid geconcentreerd moet worden, zodat 
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals 
effectief begeleid, ingezet en getraind kunnen 
worden. Daarnaast willen we dat er gerichte 
ondersteuning van mantelzorgers komt door 
o.a. regelen van vakantiemogelijkheden en ver-
vanging tijdens vakantie, huisvestingsfacilitei-
ten, zoals aanpassen van woningen of tijdelijke 
bijbouw. Het verlenen van mantelzorg wordt 
ook een nieuw criterium waarmee rekening 
gehouden wordt bij woningtoewijzing. Wij zijn 
er voorstander van dat de productie van zgn. 
mantelzorgwoningen wordt gestimuleerd, zodat 
het beter mogelijk wordt om de zorgbehoevende 
familieleden te ondersteunen. 

ZORG VOOR OUDEREN EN GEHANDICAPTEN
De PvdA wil stimuleren dat ouderen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zorg voor 
ouderen is bij de PvdA in goede handen. Er 
wordt extra geld vrijgemaakt voor de langdurige 
zorg. Met name voor dagbesteding en zorg in 
een instelling, waarmee we ouderen uit hun so-
ciaal isolement halen. Als thuis wonen echt niet 
meer gaat, moet er op korte termijn een plek 
in een zorginstelling beschikbaar zijn. De PvdA 
heeft zich hier sterk voor gemaakt; lange wacht-
tijden zijn voor ons niet acceptabel. We bieden 
mensen hierdoor meer zekerheid en werken te-
gelijkertijd aan vooruitgang door verder te gaan 
met de zo noodzakelijke zorgvernieuwing.

Wij zijn voor het handhaven van het Inkomens-
afhankelijk Persoonsgebonden Budget (PGB). 
Wij vinden dat bij aanbesteding kwaliteit het 
primaire uitgangspunt moet zijn. Daarnaast wil 
de PvdA bevorderen dat in de komende jaren 
bij aanbestedingen van de gemeente Oss ook 
vormen van zorgsamenwerking zoals zorgco-
operaties kunnen inschrijven. Burgers kunnen 
ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor de 
mantelzorg door het oprichten van zorgcoöpera-

ties met als doel bewoners in de gelegenheid te 
stellen zo lang als mogelijk in hun eigen dorp te 
blijven wonen. Een goed initiatief werd genomen 
in Herpen. Dat is door de PvdA ondersteund en 
verdient navolging in andere dorpskernen en 
stadswijken en ondersteuning vanuit de ge-
meente. 

GELEIDELIJKE TRANSITIE NAAR ZORG OP 
MAAT EN ONAFHANKELIJKE TOETSING
Er wordt in de gemeente Oss al heel veel werk 
verricht om vanaf 1 januari 2015 met de drie 
transities een goede start te maken. De PvdA zal 
altijd de gemaakte keuzes blijven toetsen aan 
goede zorg dichtbij, solidariteit en het kunnen 
blijven meedoen van mensen aan de samenle-
ving. Wij vinden dat er een voorziening getrof-
fen moet worden voor mogelijke tegenvallers 
als gevolg van de decentralisaties, om mensen 
niet tussen wal en schip te laten komen. Hier-
voor willen wij een reservering maken van « 3 
miljoen. .Een zachte landing houdt ook in dat 
zorgmedewerkers die hun baan verliezen door 
de transities worden begeleid van werk naar 
werk. Ook zullen innovatieve burgerinitiatieven 
in de zorgsector worden aangemoedigd en ge-
stimuleerd, zoals dicht bij de mensen opgezette 
zorg coöperaties 

Wij vinden het van groot belang dat monitoring 
plaatsvindt om te kijken of de uitwerking van 
keuzes in beleid ook het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd of dat aanpassing noodzakelijk 
is. 

Niemand mag tussen de wal en het schip raken. 
De PvdA wil dan ook dat zorgvragers de mo-
gelijkheid krijgen om in geval van verschil van 
inzicht tijdens de transitieperiode een beroep 
te doen op een onafhankelijke derde partij: een 
gemeentelijke zorgombudsman. Hiermee voor-
komen we dat de Osse burgers van het kastje 
naar de muur worden gestuurd en een centraal 
aanspreekpunt voor geschillen hebben.
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SPEERPUNTEN ZORG:
1. Geld gaat niet naar management en admi-

nistratie, maar naar effectieve oplossingen in 
de zorg.

2. Iedere wijk, dorp en kern hun eigen wijkver-
pleegkundige om zorg op maat te garande-
ren.

3. Niet de bezuinigingen, maar zorgaanvragers 
staan centraal en komen niet tussen wal en 
schip.

 
4. Gerichte ondersteuning van mantelzorgers 

door een centraal ondersteuningspunt.
5. Oprichten gemeentelijke zorgombudsman 

die misstanden in de zorg direct aankaart en 
mensen helpt geschillen op te lossen.



Voor de PvdA is het belangrijk dat ieder kind de 
kans krijgt zich te ontplooien. Het zorgen voor 
goede scholen in veilige wijken heeft hierbij de 
hoogste prioriteit. Ieder kind heeft een talent. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente 
om erop toe te zien dat dit talent ontwikkeld 
wordt, ongeacht de wijk of kern waar het kind 
opgroeit of de portemonnee van de ouders. 
Goed onderwijs voor jongeren is hierin cru-
ciaal. Met een stevige kwalifi catie hebben ze 
meer kans op de arbeidsmarkt en kunnen ze 
hun leven zelf vormgeven. We willen er dan ook 
op blijven toezien dat het aantal vroegtijdige 
schoolverlaters fl ink blijft dalen. 

ÉÉN GEZIN, ÉÉN PLAN, ÉÉN ZORGREGISSEUR
Kinderen moeten veilig en gezond kunnen 
opgroeien tot zelfstandige deelnemers aan de 
maatschappij. Zorg voor kinderen is wat ons 
betreft allereerst de verantwoordelijkheid van 
ouders. Gelukkig gaat het met veel kinderen, 
jongeren en hun families goed. Er zijn echter 
ook situaties waarin sprake is van kleine of 
grote problemen. De eerste zes levensjaren zijn 
belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 
Uit onderzoek blijkt dat investeringen in deze 
levensjaren een veel groter resultaat hebben dan 
investeringen op latere leeftijd. 

Met de transitie van de jeugdzorg is de gemeen-
te verantwoordelijk geworden voor de jeugd-
hulp. Wij willen daarom een vroege signalering 
van problemen door een goede samenwerking 
tussen ouders, verloskundigen, kraamzorg, 
consultatiebureau en kinderopvang. Wij wil-
len dat deze samenwerking van professionals 
dichter bij de Ossenaar komt door het opzet-
ten van wijkgerichte jeugdteams. Zij zijn wat 
ons betreft belangrijk voor het tijdig ingrijpen 
en het helpen van gezinnen die ondersteuning 
nodig hebben. In de eerste plaats kunnen ze 
helpen door mee te kijken in de eigen omgeving 
van het gezin en als dat niet voldoende is, naar 

professionele hulp. Specialistische zorg blijft 
nodig. Wij willen dat kinderen en jongeren voor 
wie dat wel nodig is, op tijd worden doorver-
wezen. Professionele zorg is in de eerste plaats 
bedoeld om te ondersteunen, niet om de zorg 
over te nemen van de ouders. Het gezin heeft de 
regie, de professional ondersteunt waar nodig, 
de gemeente zorgt ervoor dat de professional 
zijn werk goed kan doen. Zorg is het werk van 
professionals en dat laten we niet over aan 
ambtenaren die een cursus gevolgd hebben. De 
gemeente is de regisseur van de samenwerking 
tussen de aanbieders van jeugdzorg en zorgt 
ervoor dat er zonodig extra budget beschikbaar 
komt als er knelpunten ontstaan bij de transitie 
van de jeugdzorg. Dit moet leiden tot een betere 
en effi ciëntere jeugdzorg, met minder verwijs-
momenten en een zorg die aansluit bij het kind. 
Van organisaties die niet willen samenwerken 
wordt afscheid genomen. Wij kijken verder dan 
alleen het kind met een probleem. Als het nodig 
is, komt voor het héle gezin één plan. Wij staan 
voor een laagdrempelig, positief jeugdbeleid 
dicht bij huis.

INTEGRALE KINDCENTRA VOOR DE TOEKOMST 
Het huidige stelsel van voorzieningen voor 0 tot 
12 jaar wordt als versnipperd ervaren. Wij zijn 
daarom voorstander van kindcentra met een 
integraal aanbod voor kinderen in de leeftijd van 
0 – 12 jaar. In samenwerking met de gemeente 
Oss, opvang- en onderwijspartners willen wij 
hoogwaardige duurzame kindcentra voor kinde-
ren van 0 tot 12 jaar. Door deze samenwerking 
geloven wij dat we sneller en effectiever een po-
sitieve opvoed- en opgroeiomgeving voor kinde-
ren kunnen ontwikkelen. Ouders worden beter 
betrokken en er is aandacht voor ieder kind. In 
deze omgeving kunnen kinderenleren en spelen, 
binnen en buiten schooltijd en zo hun talenten 
in de volle breedte ontwikkelen. 
Daarnaast wordt er in kindcentra aandacht 
besteed aan voorschoolse en vroegschoolse 
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educatie (vve), zodat peuters met een goede 
start aan school  beginnen. Taalachterstanden 
en andere ondersteuningsvragen worden in een 
vroegtijdig stadium aangepakt. 
Als er problemen zijn, pakken jeugdteams met 
vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld onderwijs, 
jeugdzorg en maatschappelijk werk die samen 
aan. Kinderen houden bij voorkeur hetzelfde 
team begeleiders en onderwijzers. Ouders 
hebben maar één aanspreekpunt. Deze betrok-
kenheid van ouders in de klas, in de school of 
bij buitenschoolse activiteiten is een steeds 
belangrijkere succesfactor.

VERBIND ONDERWIJS MET ONDERNEMERS 
Extra aandacht willen wij voor jongeren die het 
thuis en op school moeilijk hebben, waardoor 
het afronden van hun opleiding een grote uitda-
ging is. Deze jongeren verdienen daarom extra 
steun en dienen zo snel mogelijk terug naar het 
ritme van school, stage en werk. Wij willen dit 
bereiken door als gemeente het gesprek aan te 
gaan met jeugdzorginstellingen en werkgevers 
voor speciaal toegesneden werk- en stageplek-
ken. Werkgevers die werkplekken aanbieden, 
krijgen wat ons betreft een fi nanciële vergoeding 
voor het begeleiden van jongeren voor de duur 
van een jaar. Erg belangrijk in dit verband zijn 
goed opgeleide mensen. Door de nu defi nitieve 
verplaatsing van de praktijkschool de Singel 
naar elders in de stad wordt niet alleen geinves-
teerd in herhuisvesting maar ook in kansen van 
veelal kwetsbare jeugd: om in Oss goed opge-
leid te worden met daardoor een grotere kans 
op een baan.

Tot slot, wij willen met de onderwijsinstellin-
gen onderzoeken hoe tussentijdse schooluitval 
zoveel mogelijk kan worden beperkt zodat deze 
jongeren alsnog hun opleiding kunnen afronden 
met een diploma. 

GEZONDE JEUGD EN VEILIGE WIJKEN 
Jongeren groeien wat de PvdA betreft op in een 
aantrekkelijke omgeving. Goed onderwijs en 
mogelijkheden om buiten school te sporten, 
muziek te maken of creatief bezig te zijn, dragen 
hieraan bij. Een gezonde jeugd en veilige wijken 
zijn belangrijk voor de PvdA. Voor de ‘jonge 
jeugd’ betekent dit dat we voldoende groen en 
speelgelegenheden willen. Voor de ‘oudere’ 
jeugd investeren we in een aantrekkelijke stad 
met activiteiten om je te vermaken en elkaar 
te ontmoeten. Tevens zetten we ons in op het 
voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik, en 
pakken wangedrag door jongeren stevig aan. 
Daarbij spelen de wijkagent en de welzijns-
werker een belangrijke signalerende rol. Deze 
jongeren worden gestraft en de ouders worden 
ter verantwoording geroepen.

SPEERPUNTEN JEUGD & ONDERWIJS:
1. Per gezin één plan en één zorgregisseur om 

zorg te leveren die aansluit bij het kind.
2. Weg met de wachtlijsten in de jeugdzorg en 

stimulans van meer pleeggezinnen in eigen 
netwerk kind.

3. Doorgaan met de ombouw van de brede 
school tot integrale kindcentra.

4. Specialistische hulp voor jongeren die dat 
nodig hebben. Hiervoor dient voldoende te 
worden gebudgetteerd.

5. Voldoende stageplaatsen voor Osse jonge-
ren.



Wonen in een veilige en schone wijk is voor 
iedereen belangrijk. Een huis om je in thuis te 
voelen is een van de belangrijkste voorwaarden 
voor een gelukkig leven. Daarom is het voor 
de PvdA van groot belang dat iedereen binnen 
een redelijke termijn een betaalbare woning kan 
vinden, in de stad en in de kernen. Niet alleen 
stenen zijn van belang. Voor leefbaarheid zijn 
niet alleen voldoende groen- en wijkvoorzie-
ningen nodig, maar ook een supermarkt, het 
verenigingsleven en uitgaansmogelijkheden van 
groot belang.

SAMEN WONEN EN LEVEN IN GOEDE, 
BETAALBARE HUIZEN
De overheid heeft hier een belangrijke taak te 
vervullen. We moeten zorgen voor gemengde 
wijken. Niemand is gebaat bij verpauperde wij-
ken waar we met lede ogen zien dat de leefbaar-
heid in delen van Oss achteruit gaat. In samen-
werking met woningcorporaties kunnen we 
zorgen voor een juiste mix van huur- en koop-
woningen. We zijn voorstander van een sterke 
uitbreiding van energieneutraal bouwen in 
samenwerkingen met bouwpartijen, zowel voor 
(particuliere) woningbouw als utiliteitsbouw. Als 
de woning gebouwd of gerenoveerd wordt, moe-
ten de (toekomstige) bewoners, huurders of ko-
pers mee kunnen beslissen over de indeling en 
afwerking van de woning. Daarnaast willen wij 
woningen betaalbaar maken door te investeren 
in het energiezuiniger maken van de bestaande 
woningen. Starters op de woningmarkt moeten 
niet vergeten worden. Wij kunnen hen onder-
steunen met bijvoorbeeld zelfbouwinitiatieven. 
Voorzieningen dicht bij de leefbare wijk
Wijkvoorzieningen willen wij zoveel mogelijk 
multifunctioneel maken. Dat wil zeggen dat we 
scholen, zorgvoorzieningen, kinderopvang en 
verenigingsleven zoveel mogelijk onder één dak 
willen huisvesten. Als wij moeten kiezen tussen 
het clusteren van bepaalde voorzieningen of alle 

bestaande voorzieningen half leeg laten staan, 
dan kiezen we voor het eerste. Uitgangspunt is 
dat we de belangrijke voorzieningen graag in de 
wijk willen houden

Wijkspecifi eke problematiek en buurtprojecten 
zullen we altijd proberen aan te pakken in sa-
menwerking met de bewoners zelf. Een duidelijk 
en actueel voorbeeld hiervan is het inrichten en 
onderhouden van de groenvoorzieningen -waar 
bewoners een belangrijke rol kunnen en moeten 
spelen- en het inrichten van honden losloopter-
reinen. Er moet zoveel mogelijk worden samen-
gewerkt met de wijk- en dorpsraden, waarbij 
uitbreiding van de bevoegdheden van die raden 
en het toekennen van budget voor de door die 
wijken voorgestelde projecten wenselijk is. De 
PvdA is ook voorstander van het uitbreiden van 
het voorzieningenniveau op buurtniveau, zoals 
maaltijdvoorzieingen, klussen- en boodschap-
diensten. Iedere wijk heeft haar eigen problemen 
en dus ook haar eigen oplossingen. In sommige 
wijken is er een concentratie van problemen. 
Vanuit het oogpunt van solidariteit zullen we 
deze wijken extra ondersteunen. Allianties tus-
sen welzijnsorganisaties, woningcorporaties, 
zorg- en onderwijsorganisatie en politie kunnen 
innovatieve bijdragen leveren aan de sociale 
samenleving. 

BRUISEND CENTRUM
Een bloeiend stadscentrum is onontbeerlijk voor 
een bloeiende stad en gemeente. Wij zijn niet 
blind voor de problemen die spelen, maar wij 
zien kantelpunten en die moeten we aangrijpen. 
Wij vinden dat de gemeente Oss door moet 
gaan met het versterken van het centrum. De 
afgelopen drie jaar heeft de PvdA onder andere 
in samenwerking met het Centrummanagement 
Oss al veel voor het centrum kunnen bereiken. 
Projecten als het Fraterspark kunnen nu de-
fi nitief doorgang vinden, waardoor wonen in 
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de stad nog aantrekkelijker wordt. Ook zijn er 
belangrijke stappen gezet voor ontwikkelingen 
rondom de Wal en V&D en is ’t Gengske gere-
noveerd. Verder is het bewonen van de ruimtes 
boven de winkels in het centrum gemakkelijker 
gemaakt. Er valt echter nog veel te doen aan het 
centrum, om deze ook in de toekomst aantrek-
kelijk te houden. Zo zien wij kansen om de 
route van het station langs de Bergossmuur in 
te zetten als aantrekkelijke route richting het 
centrum. Het is een belangrijke aanvoerroute 
naar het centrum waar nu te weinig mee wordt 
gedaan. Ook ondersteunen we van harte de 
initiatieven om de omgeving van de Raadhuis-
laan met een diversiteit aan functies een nieuwe 
impuls te geven, zoals gepresenteerd is in het 
rapport “Oss Avenue”. Samenhang tussen al 
deze initiatieven is essentieel en dient te worden 
vervat in een stedebouwkundig masterplan met 
een samenhangende visie op alle functies in het 
centrum: horeca, winkels, wonen, cultuur en 
on-line shops.

DUURZAAMHEID
Al het beleid moet wat ons betreft houdbaar 
zijn in de toekomst. Daarom moeten we breed 
inzetten op alternatieve energiebronnen. In 
het buitengebied betekent dit het plaatsen van 
een 10 tot 12 windmolens naast de N329 ten 
noorden van de haven. Dit is een dossier dat 
eindelijk eens afgewerkt moet worden. Alle on-
derzoeken wijzen uit dat dit beste plaats is voor 
windmolens in de gemeente. Met deze windmo-
lens kunnen we als gemeente zelfstandiger in 
onze energie voorzien. Ook willen we investeren 
in het energiezuiniger maken van huizen. De 
gemeente is niet de enige partij die hier een rol 
in kan spelen. We zullen burgers zelf aanmoe-
digen om eigen initiatieven zoals Buurkracht 
Ruwaard-Staatsliedenbuurt te ontplooien. Wij 
ondersteunen de Energie Coöperatie Oss (ECO) 
en zien graag dat burgers mee kunnen profi te-

ren van alternatieve energieprojecten. Het heeft 
de gemeente Oss veel inspanningen gekost 
om het predikaat Fairtrade gemeente te krijgen. 
Daar zijn wij trots op en we willen dat Oss dit 
predikaat behoudt.

GOEDE BEREIKBAARHEID EN OV OP MAAT
Inwoners van de gemeente Oss moeten zich 
veilig door de stad en het groene gebied kunnen 
bewegen. Of dat nu op de fi ets, in de auto of 
met het openbaar vervoer is. Goede verbindin-
gen met de rest van Nederland zijn van groot 
economisch belang voor de gemeente, zoals een 
hoogfrequent spoor en een goede aansluiting op 
het hoofdwegennet. Uitstekende bereikbaarheid 
en (openbaar) vervoersmogelijkheden zijn nood-
zakelijk om de leefbaarheid in de kleine kernen 
in stand te houden, meer toeristen te trekken 
en een goede aansluiting te houden op de regio 
Brabant, het belangrijkste werkgebied voor de 
mensen in deze gemeente. 
Dankzij de inzet van de PvdA op provinciaal 
niveau hebben we de afgelopen jaren in de 
Osse wijken regelmatig het OV-busje langs zien 
komen. Helaas hebben we kunnen constateren 
dat dit op de meeste tijdstippen veelal leeg was. 
Als PvdA investeren we graag in goed openbaar 
vervoer. Maar initiatieven die niet voldoen, 
moeten we ombuigen naar initiatieven die wel 
waarde toevoegen in Oss. Wij zetten daarom 
in op investeringen in het hoogwaardig interre-
gionaal openbaar vervoer (HOV), waar daad-
werkelijk gebruik van wordt gemaakt, zoals de 
sterk verbeterde verbinding met het ziekenhuis 
Bernhoven en Eindhoven. Als alternatief voor de 
bovengenoemde OV-busjes verwelkomt de PvdA 
initiatieven van kleinschalige regiotaxi´s.
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SPEERPUNTEN WONEN & RUIMTE:
1. Regionale afspraken om de woningbouw 

weer op gang te krijgen en te bouwen voor 
alle leeftijden. Dit levert niet alleen wonin-
gen, maar ook veel nieuwe banen op.

2. Investeren in aantrekkelijke, veilige en 
groene wijken voor onze jeugdigen; met 
speel/ groenvoorzieningen zoveel mogelijk 
in de buurt.

3. Investeren in een bruisend centrum door een 
integraal plan voor centrum, Raadhuislaan 
en stationsroute richting centrum te ontwik-
kelen.

4. Isoleren van sociale huurwoningen bevordert 
duurzaamheid en levert fi nanciële voordeel 
op voor huurder.

5. Investeren in Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer en kleinschalige elektrische regiotaxi’s.
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Sport, en cultuur brengen mensen, jong en 
oud, samen. Sportvelden, musea, poppodia, 
theaters:  het zijn de plekken waar we elkaar 
ontmoeten, van elkaar leren en integreren. Het 
zijn ook gebieden waarop we ons aan de rest 
van Nederland kunnen laten zien. De PvdA vindt 
het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zijn 
of haar culturele of sportieve talent optimaal te 
ontwikkelen.

BREED SPORTAANBOD BEREIKBAAR VOOR 
IEDEREEN
Sport brengt niet alleen mensen bij elkaar, maar 
is bovenal ook erg leuk en gezond. De gemeente 
Oss heeft mooie sportgebouwen en sportvelden. 
Het is belangrijk dat iedereen hier gebruik van 
kan maken. De gemeente moet blijven investe-
ren om het sportaanbod breed en toegankelijk 
te houden. Voor alle leeftijden, voor alle niveaus. 
Ook ongeorganiseerd. Goede accommodaties 
zijn daarvoor onmisbaar. Net als trapveldjes, 
skatevoorzieningen en een goede gymzaal op 
scholen. Maar ook de inzet van vakleerkrach-
ten voor de gymlessen op de basisscholen en 
het aanstellen van buurtsportcoaches zijn van 
belang. Oss heeft buurtsportcoaches die als 
vakdocent op scholen werken, wij willen dit 
ook in de aankomende periode zo houden.  Zij 
organiseren ook activiteiten in de buurt en on-
dersteunen sportverenigingen. School, sport en 
buurt moeten elkaar versterken. Een van onze 
prioriteiten is daarom ervoor te zorgen dat scho-
len, buitenschoolse opvang, de jeugdzorg en de 
activiteiten in de wijkcentra en dorpsaccommo-
daties met elkaar worden verbonden. De PvdA 
staat open voor ideeën uit de buurt. Wij vinden 
het belangrijk dat sport voor iedereen bereikbaar 
is. Daar waar mogelijk werken verschillende 
sportorganisaties samen, bijvoorbeeld door het 
delen van de kantines en sportvelden. 

CULTUUR ALS VERBINDEND ELEMENT
Net als sport brengt cultuur de mensen samen. 

De PvdA vindt  kunst en cultuur belangrijk. Het 
draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van 
mensen en het zorgt  voor ontspanning. Boven-
dien dragen de instellingen bij aan de aantrekke-
lijkheid van Oss. Het is goed voor het toerisme 
en het bevordert de economie. Dat heeft weer 
een stimulerende werking om zich in deze stad 
te willen  vestigen. Historisch bewustzijn draagt 
bij aan de ontwikkeling van een eigen identiteit. 
Samen met de steden Megen en Ravenstein en 
de andere kernen is er veel potentie op histo-
risch gebied. Ook zijn er mogelijkheden op het 
gebeid van industrieel erfgoed. De ontwikkeling 
van de Maashorst en de initiatieven zoal de 
Maasmeanders trekt ook andere culturele ont-
wikkeling aan. Heel veel nationaal en internatio-
naal bekende artiesten kennen hun oorsprong in 
Oss. We willen dat er voldoende mogelijkheden 
zijn voor alle amateurgroepen en initiatieven. 

CULTUUR IN EEN VERANDERDE SAMENLEVING
Er is de afgelopen periode fors bezuinigd op 
cultuur met veel ophef en discussie tot gevolg. 
Maar het heeft ook geleid tot een nieuwe cul-
tuurvisie die door de sector in het rapport “De 
messen geslepen”, is gepresenteerd. Hierin is  
een concrete uitwerkingsrichting aangegeven 
voor de hervorming van de kunst- en cultuur-
sector in Oss, een visie op cultuur voor stad 
en omgeving waarvoor nu een breed draag-
vlak is verkregen. De gezamenlijke culturele 
instellingen hebben hun verantwoordelijkheid 
genomen. De PvdA vindt dat deze kans door 
de politiek moet worden aangegegrepen om nu 
een gezonde basis te leggen voor een duurzame 
cultuursector. Zo is de cultuursector gereed voor 
een nieuw en ander tijdperk met andere eisen. 
De PvdA ziet het als een uitdaging om daar in 
mee te gaan en is bereid hierin te investeren. 
Kunst en cultuur hebben een stevige positie in 
de Osse samenleving verworven en er was in de 
vorige periode veel onrust rondom de aange-
kondigde bezuinigingen. Dat is begrijpelijk, toch 

Voor iedereen betaalbaar en toegankelijk
| SpORT, KUNST & CULTUUR |



vond en vindt  de PvdA  dat er altijd kritisch 
naar uitgaven gekeken kan worden en dat beleid 
tijdig aangepast moet worden om zo de kwaliteit 
te kunnen blijven waarborgen. Samen met de 
instellingen gaan we kijken hoe we ons kunnen 
voorbereiden op de toekomst en we het aanbod 
zo organiseren dat we een tijd vooruit kunnen. 
Het uitwisselen van disciplines, samenwerken, 
educatie en het uitzetten van gezamenlijke mar-
keting, communicatie en relatiemanagement 
zijn daarin kansen. Wat de PvdA betreft zijn er 
veel mogelijkheden om op een effi ciënte manier 
te gaan werken. Zo blijft de cultuur voor ieder-
een bereikbaar. Het is bovendien naast een mid-
del om de bezuinigingsdoelstellingen te halen 
ook een kans om een groter en ander publiek te 
bereiken. 
Verschillende instellingen kunnen elkaar op-
zoeken om met elkaar te gaan samenwerken. 
De PvdA  vindt dat we ook buiten Oss naar 
samenwerkingsverbanden moeten gaan zoeken. 
De minister van onderwijs en cultuur Jet Bus-
semaker stelt tot 2017 een bedrag van 2 miljoen 
euro per jaar beschikbaar voor musea om dit te 
stimuleren.

SPEERPUNTEN SPORT, KUNST & CULTUUR:
1. Integrale cultuurvisie voor Oss, waarin 

Lievekamp, Jan Cunen, Groene Engel en 
Muzelinck met elkaar samenwerken en het 
cultuuraanbod in Oss versterken.

2. Inzetten op breed toegankelijk cultuureduca-
tie en talentontwikkeling

3. Behoud en stimulering van culturele evene-
menten in Oss, zoals Fantastival en zands-
culpturen festival

4. Intensivering gebruik Sport Expertise Cen-
trum om jeugdsport en de gezondheid van 
de jongeren te bevorderen.

5. Bevorder dat sportverenigingen waar moge-
lijk samenwerken of  clusteren om deskun-
dige begeleiding en een breed sportaanbod 
te waarborgen.
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Inwoners dragen een deel van hun inkomen 
via belastingen af aan de gemeente. De PvdA 
ziet het als een grote verantwoordelijkheid om 
zorgvuldig om te gaan met dat geld. Door de 
economische crisis en de bezuinigingen van de 
landelijke overheid worden de fi nanciële mo-
gelijkheden van de lokale overheid wel steeds 
kleiner. Voorzieningen staan onder druk, omdat 
we ook in de komende periode moeten bezui-

nigen of terughoudend moeten zijn in het doen 
van nieuwe investeringen. Hiervoor gaat de 
PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. 
Wij kiezen ervoor om bezuinigingen (zoals op 
de Zorg) stapsgewijs uit te voeren, zodat de 
menselijke maat niet uit het oog verloren raakt. 
De PvdA garandeert daarbij dat alle middelen 
die door de centrale overheid voor zorg beschik-
baar worden gesteld ook daadwerkelijk voor 
zorgverlening worden aangewend en mensen of 
groepen van mensen niet onevenredig worden 
geraakt. Wij willen bovendien dat op lokaal 
niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO.

BURGER BETROKKEN
Voor Oss staat samenwerken centraal. Het actief 

betrekken van de inwoners van de gemeente 
bij het maken van keuzes hoort hierbij. Burgers 
moeten de mogelijkheid krijgen om prioritei-
ten (mede) te bepalen wanneer het gaat om 
publieke gelden van bijvoorbeeld gemeente of 
maatschappelijke organisaties. 

NAAR ONZE EIGEN ORGANISATIE KIJKEN
De gemeentelijke organisatie heeft de afgelo-
pen jaren al een grote bijdrage geleverd aan de 
noodzakelijke bezuinigingen. Het kan echter 
nog beter. Het gebruik van nieuwe media, digi-
talisering van de dienstverlening en het gebruik 
van open source software kan nog tot behoorlij-
ke kostenbesparingen leiden. Ook de inhuur van 
personeel dat niet in dienst is van de gemeente 
moet telkens goed worden afgewogen tegen de 
kosten die hiermee zijn gemoeid. 

DE GEMEENTE OSS GEEFT HET GOEDE VOOR-
BEELD
De regels voor aanbestedingen worden zo 
toegepast dat het voor regionale ondernemers 
aantrekkelijk is om in te schrijven. Aanbestedin-
gen worden gegund onder de voorwaarde dat de 
aannemende partij minimaal 5 procent van de 
loonkosten gebruikt voor de inzet van langdurig 
werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. 
Dit passen we toe bij alle projecten (bouw, infra 
en sociaal) en bij de inkoop van diensten en 
producten door de gemeente. 
Wij willen dat de gemeente zelf het goede 
voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en 
werkervaringsplaatsen aan te bieden en binnen 
de eigen organisatie 5 procent van de arbeids-
plaatsen reserveert voor langdurig werklozen en 
arbeidsgehandicapten. 

SAMEN WERKEN VOOR EEN STERKE REGIO
Progressieve politieke partijen uit Bernheze, 
Landerd, Oss, Uden en Veghel willen over de 
grenzen van de eigen gemeente heenkijken en 
zetten zich in voor grenzeloze samenwerking in 
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de regio. Wij zetten deze samenwerking voort en 
kijken op de volgende punten over onze eigen 
grenzen:
• Wonen: voorrang geven aan betaalbare wo-

ningen en duurzaam bouwen
• Economie: vergroening van de economie, 

naar een duurzame landbouw en investeren 
in onderwijs en innovatie

• Zorg: kwetsbare mensen blijven ondersteu-
nen en lokale initiatieven belonen

Uitgangspunt is dat we de oriëntatie van de 
burger als uitgangspunt nemen, burgers actief 
betrekken waar mogelijk en de burger aan zet la-
ten met de overheid in een ondersteunende rol.

WAT WIL DE PVDA HIER DE KOMENDE VIER 
JAAR ONDER ANDERE VOOR DOEN:
1. Er moet een goede balans zijn tussen het 

voorzieningenniveau en de lokale lasten. We 
laten de lokale lasten gelijke tred houden 
met de infl atie.

2. Uitgaven worden verantwoord door helder 
uit te leggen wat is bereikt en hoe.

De waan van de dag mag niet leidend zijn bij het 
uitgeven van geld.

3. Wij zetten ons actief in voor het behoud van 
kwijtschelding van lokale lasten voor mensen 
met een minimuminkomen. 

4. Wij willen dat het wettelijk kader zo wordt 
aangepakt dat de leegstand van panden 
duurder wordt gemaakt en gebruik goed-
koper. Hierdoor worden eigenaren extra 
gestimuleerd hun panden of woningen te 
verhuren of een andere bestemming ervoor 
te zoeken.

5. Als gemeente geven we het goede voorbeeld 
met het beleid dat we voeren.
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