
 
 
 
 
 
          24 juni 2015 
Vragen ex artikel 41, n.a.v. een mogelijk vertrek van de V&D uit Oss. 
 

Aan het college van B&W. 
 

Geacht college, wethouder Wagemakers, 
 

Op vrijdag 19 juni j.l. plaatste Brabants Dagblad het artikel "Oss zet zich schrap voor vertrek V&D". 
dat begint met de uitspraak "De Osse wethouder Gé Wagemakers (VVD) houdt er ernstig rekening 
mee dat warenhuis V&D op redelijk korte termijn uit Oss vertrekt". Volgens de krant baseert de 
wethouder zijn uitspraak over de V&D op contacten met de Van Deursen Group, de eigenaar van 
het gebouw. V&D was volgens het BD op dat moment niet bereikbaar voor commentaar. 
 

Op dinsdag 23 juni j.l. plaatste het BD het artikel "V&D in reactie: Blijven zeker tot 2021 in Oss". De 
V&D geeft in reactie op wethouder Wagemakers aan zich niet te herkennen in de uitspaken van de 
wethouder. V&D geeft aan zich te willen houden aan de looptijd van het huurcontract tot 2021. Bij 
de Van Deursen Group was niemand bereikbaar voor commentaar op de reactie van V&D. 
 

De PvdA-fractie heeft de volgende vragen: 
1. Hoe is het mogelijk dat er zulke tegenstrijdige uitspraken worden gedaan over de toekomst van 
V&D in Oss? Hebben de drie partijen in deze, het college van B&W, de V&D en de Van Deursen 
Group, gezamenlijk overleg gehad over de toekomst van de V&D in Oss? 
2. Zo ja, wat is er dan onderling besproken en welke afspraken zijn er gemaakt over het openbaar 
maken van de inhoud van die gesprekken? Zijn er afspraken gemaakt over vertrouwelijkheid en/of 
een embargo? 
3. Zo nee, waar baseert wethouder Wagemakers zijn uitspraken dan op? Uitsluitend op contacten 
met de Van Deursen Group? Of heeft hij andere informatiebronnen? 
4. Is het college er zich van bewust dat de tegenstrijdige uitspraken van de wethouder en de V&D 
tot grote onzekerheid en onrust kunnen leiden onder het personeel van de V&D? 
5. Welke gevolgen zou de onstane onduidelijkheid omtrent de V&D kunnen hebben voor de 
publieke beeldvorming over het Osse centrum? 
6. Hoe gaat het college er voor zorgen dat de onduidelijkheid die is ontstaan als gevolg van de 
tegenstrijdige berichtgeving weggenomen wordt? 
 

In het artikel van 19 juni wordt tevens vermeld dat het college 2 miljoen euro reserveert voor de 
V&D-locatie, mocht de warenhuisketen besluiten om de Osse vestiging te sluiten. De wethouder 
wil samen met de pandeigenaar direct klaar staan met een alternatief. 
7. In hoeverre zijn er met de Van Deursen Group al concrete plannen besproken over mogelijke 
alternatieven voor het huidige pand, al dan niet in relatie tot een vermeend aanstaand vertrek van 
de V&D. 
8. Zijn er al mogelijke alternatieve plannen verkend op haalbaarheid, zowel financieel als qua 
belangstelling vanuit de markt. En zo ja, kunnen die plannen dan gedeeld worden met de raad? 
 

Omdat in de commissie ruimte van 2 juli a.s. de opnienota "Agenda voor de toekomst van het 
Osse centrum" wordt besproken, verzoeken wij het college om deze vragen voorafgaand aan die 
bespreking te beantwoorden. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de PvdA fractie, 
Iris van Dinther 
 


