
Programma begroting gemeente Oss 2018-2021, 09 november 2017. Bijdrage 1e termijn PvdA-fractie. 

Voorzitter , aan het eind van deze zittingsperiode, ligt er een begroting met kleine positieve saldi. Daar 
mag het huidige college tevreden over zijn. Maar wel met een stevige kanttekening, om de begroting 
voor 2017 met een klein plusje af te sluiten is er netto 5 miljoen euro aan de reserves onttrokken en 
voor de jaren 2018-2021 wordt dat in totaal nog eens bijna 5 miljoen euro. Bovendien is er in de 
afgelopen jaren steevast minder geld uitgegeven in het sociale domein dan begroot was. In 2016 was 
er sprake van een positief saldo van bijna 10 miljoen euro, met name als gevolg van onderbenutting in 
de Wmo (3,3 miljoen) en in de jeugdzorg (2,8 miljoen). Maar liefst 6,3 miljoen van het overschot is 
overgeheveld naar de algemene reserves, om investeringen mogelijk te maken in grote projecten als 
het stadscentrum en de voorzieningenkaart. Tijdens de behandeling van de kadernota, heeft de PvdA 
al geconstateerd dat dit college vooral investeert in stenen. De PvdA kiest met de gemeenteraad 
verkiezingen in het vooruitzicht allereerst voor investeren in mensen. 

In de programma’s Zorg en Welzijn en Werk, Inkomen en Onderwijs geeft het college aan dat:  
“Per 2015 de decentralisaties van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet richting gemeenten zijn 
doorgevoerd met kortingen op het budget”. Tegelijk met de decentralisaties is ook de kanteling 
ingezet. Burgers moeten meer zelf doen en eigen regie nemen. In de participatie samenleving doet 
iedereen naar vermogen mee. Waar nodig krijgen kwetsbare mensen ondersteuning, waarbij niet het 
aanbod van zorg en ondersteuning, maar de vraag leidend is. Toverwoord in deze programma’s is 
“maatwerk”. De PvdA-fractie ziet dat de doelstellingen van de kantelingen onvoldoende gehaald 
worden. Het college heeft vooral gestuurd op de beschikbare budgetten. Er is in regionaal verband 
tegen scherpe tarieven ingekocht, waarbij het budget voorop stond en niet de kwaliteit en de beoogde 
kanteling. 

De tarieven voor de huishoudelijke hulp zijn zo scherp dat er gemiddeld nog maar 1,5 uur per week 
hulp kan worden geboden en het gebruik is afgenomen. Blijkbaar zijn veel cliënten afgehaakt en 
zoeken hun hulp elders. De grootste storm van kritiek is misschien wat gaan liggen, de ontevredenheid 
over de huishoudelijk is nog steeds groot. De PvdA-fractie wil dat er een eerlijk tarief wordt betaald 
voor de huishoudelijke hulp, waarmee voldoende uren hulp van een goede kwaliteit geleverd kunnen 
worden. Het aanpassen van het salarisniveau van thuishulpen zien wij niet als een risico voor de 
begroting, maar als noodzakelijk voor goede dienstverlening. 

Voor de verstrekking van hulpmiddelen geldt eigenlijk hetzelfde. Het regende klachten over Welzorg, 
De kwaliteit van hulpmiddelen en de service was ronduit slecht. Het is echter de vraag of dit alleen aan 
Welzorg heeft gelegen of dat de tarieven zo scherp waren, dat goede dienstverlening bijna onmogelijk 
was. De PvdA-fractie ziet het ook hier niet als een risico dat na de aanbesteding de tarieven zullen 
stijgen, maar als een noodzaak voor de gewenste kwaliteit. 

Voorzitter, de PvdA-fractie maakt zich grote zorgen over een volgend pijnpunt: de Jeugdzorg. In 2016 
is er 2,7 miljoen euro minder uitgegeven aan jeugdzorg. Maar voor 2017 en 2018 moet er bijgeplust 
worden uit de reserves. Per saldo wordt in feite alleen het in 2016 overgebleven geld weer ingezet om 
de tekorten van 2017 en 2018 op te vangen. Voor de daarop volgende jaren is er niets geregeld. Het 
college wil met de zorgaanbieders gaan onderhandelen over het aanpassen van de tarieven. De PvdA-
fractie is van mening dat dit zeker niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de jeugdzorg want het 
betreft hier een uitermate kwetsbare groep. En zeker hier geldt: goedkoop is duurkoop ! 

Voorzitter, economisch gaat het weer voor de wind. Er is weer groei en de werkgelegenheid neemt 
toe. Een goede ontwikkeling. Er blijft echter een groep waarvoor het moeilijk is en blijft om een plekje 
op de arbeidsmarkt te vinden. Terwijl we juist willen dat ook mensen met een arbeidsbeperking naar 
vermogen meedoen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het nieuwe kabinet Rutte III op deze groep 
bezuinigd. Dit vraagt om een stevig protest. Maar de PvdA-fractie kijkt niet alleen naar Den Haag. Het 
college laat in de begroting 725.000 euro vrijvallen vanwege lagere kosten op de loonkostensubsidie. 
De PvdA-fractie wil het vrijgevallen bedrag oormerken om de gevolgen vanuit Den Haag op te vangen 
en dient daarom samen met de SP het amendement “Geen bezuiniging op Wajong en 
Loonkostensubsidie” in.  Opmerking: amendement is gewijzigd in motie over brandbrief en unaniem 
aangenomen. 



Voorzitter, armoede- en schuldenproblemen zijn in de gemeente Oss bovengemiddeld hoog. Met 
name het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is hoog. De PvdA-fractie is van mening dat het 
bereik van het armoede bereik sterk verbeterd moet worden en dat tegelijkertijd ook de groep die 
juist buiten de grens van “Meedoen is belangrijk valt” vaak weinig te besteden heeft als gevolg van 
onvoorziene tegenvallers, hoge laten en/of schulden. Wij dienen daarom samen met de SP en GL de 
motie “Ruimhartiger minimabeleid, inkomensgrens van 120 naar 130%” in. Opmerking motie is 
verworpen. 

Daarnaast is het de PvdA fractie een doorn in het oog dat mensen die in de schuldhulpverlening zitten 
een veel te hoge rente moeten betalen voor het aflossen van hun schulden. Nog erger is het dat 
commerciële partijen schulden opkopen en bewust laten oplopen om vervolgens maximaal te 
profiteren van deze mensen. De PvdA-fractie heeft daarom eerder al gepleit voor het invoeren van een 
gemeentelijk of regionaal kredietbedrijf dat een marktconforme rente van ongeveer 2% in rekening 
brengt. Dit nemen wij in ieder geval in ons verkiezingsprogramma op. 

Voorzitter, op het programma Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten en de daar mee 
gemoeide investeringen in andere programma’s, stelt de PvdA wederom investeren in mensen voor 
op het investeren in stenen. In de afgelopen jaren zijn er in de gemeente Oss mooie wijkgebouwen, 
dorpshuizen en MFA’s gebouwd. Helaas zijn de kosten voor gebruikers in nagenoeg alle gevallen 
gestegen en loopt een deel van de gebruikers weg. Er is sprake van exploitatie tekorten die vervolgens 
weer door de gemeente Oss afgedekt worden. De PvdA fractie is van mening dat hiervan geleerd moet 
worden en dat dezelfde fouten niet meer gemaakt mogen worden. Onze fractie gunt de kern Lith een 
nieuwe MFA, maar betreurt het dat op voorhand een langdurig exploitatietekort wordt verwacht. De 
PvdA-fractie hecht aan wijkgebouwen, dorpshuizen en MFA’s in hun functie voor ontmoeten in de 
wijken en buurten. Het doel moet zijn om de sociale cohesie te verbeteren en samen dingen op te 
pakken voor de wijk of buurt. Daarbij is het gebouw een middel, maar geen doel op zich. 

Helaas moet onze fractie constateren dat de discussies over de voorzieningenkaarten ook de 
verkeerde kant op gaan. Steeds meer zien wij dat er verzoeken komen voor nieuwe accommodaties in 
plaats van het zo goed mogelijk (her)gebruiken van de bestaande voorzieningen. Met name in 
Ravenstein is de discussie ontspoort. De PvdA-fractie juicht het toe dat het college de regie nu naar 
zich toetrekt op dit dossier. 

Voorzitter, we staan aan de vooravond van belangrijke besluiten over de herinrichting van het centrum 
en in het bijzonder de plannen voor het voormalige V&D pand en omgeving. De PvdA-fractie steunt de 
koers van een compacter stadscentrum met meer ruimte voor wonen en cultuur volledig. Bovendien 
moet er echt iets gebeuren met het voormalige V&D pand. Maar niet tegen elke prijs. In het verleden 
zijn er al vaker pogingen geweest om deze locatie te (her)ontwikkelen samen met de Van Deursen 
Group. Maar dat is helaas heel moeizaam gebleken. Nu is er opnieuw een intentieovereenkomst 
gesloten met de Van Deursen Group. De PvdA is nog niet gerust op een goede afloop en is in ieder 
geval van mening dat de gemeente niet op mag draaien voor alle lasten, terwijl alle lusten ten goede 
zullen komen voor de Van Deursen Group. Wij zullen de plannen dan ook kritisch blijven volgen. Als 
onderdeel van de plannen is er een prominente plaats in het Uithuis toebedacht aan de Bibliotheek. 
De PvdA-fractie voorziet een verveelvoudiging van de huurkosten voor de Bibliotheek, die uiteindelijk 
ten laste van de gemeente zullen komen. En ook op dat onderdeel zullen wij de definitieve plannen 
kritisch beoordelen. 

Voorzitter, de PvdA hecht aan een breed cultuur aanbod in Oss. Dit draagt bovendien bij aan een goed 
vestigingsklimaat. De uitbouw van het Jan Cunen Museum is een pareltje geworden en het museum 
slaagt er telkens weer in om met aansprekende exposities te komen. Onze fractie maakt zich wel grote 
zorgen over de toekomst van de Groene Engel. In hoeverre komt het programma van het 
Cultuurpodium Groene Engel in gevaar door de perikelen met de uitbater van de horeca ? En welke 
mogelijk oninbare huurschulden laat de uitbater achter als financieel risico voor Oss ? Voor de PvdA-
fractie is dit reden geweest om artikel 41 vragen te stellen over de voortgang van de 
onderhandelingen. 



Om Oss in cultureel opzicht nog meer op de kaart te zetten komen wij met een voorstel om een 
Stadsdichter formeel aan te stellen, naar het goede voorbeeld van diverse ander steden. Samen met 
GL dienen wij daarom de motie “Verzoek tot aanstelling stadsdichter” in.  Opmerking: Motie is 
verworpen. 

Voorzitter, de PvdA-fractie wil inzetten op voldoende en betaalbare woningen. Zeker in het segment 
van sociale huurwoningen en voor speciale doelgroepen is de behoefte groot. Wij steunen daarom het 
programma om versneld meer huurwoningen en appartementen te bouwen van harte. Wij vragen wel 
aandacht voor draagvlak in de omgeving van nieuwbouwlocaties. 
De nieuwbouw op de hoek Singel 40/45 en Kapelsingel moet een ontsluiting krijgen op de Kapelsingel, 
om verkeersoverlast in de wijk te voorkomen. Opmerking: de wethouder heeft dit in zijn 
beantwoording toegezegd. 
De PvdA-fractie vindt het een gemiste kans dat de plannen voor het oude belastingkantoor voor 
langere tijd in ijskast zijn gezet. Het oude belastingkantoor is ons inziens prima geschikt om 
capaciteitsgebrek in de crisisopvang op te vangen en/of voor de huisvesting van jongeren die nu 
nauwelijks een kans hebben om geschikte en betaalbare woonruimte te vinden. 

Bij betaalbaar wonen hoort ook het drukken van energielasten. Bovendien is hier sprake van een win-
win situatie, het draagt immers ook bij aan de doelstelling om Oss om klimaatneutraal te maken. Wij 
vragen het college daarom nadrukkelijk om in overleg met de woningbouwcoöperaties zoveel mogelijk 
woningen te voorzien van isolatie en waar mogelijk zonnepanelen. Samen met D66 en GL dienen wij 
de motie “Verduurzaming helpt sociale huurder” in.  Opmerking: motie is aangenomen. 
Een andere onvermijdelijke ontwikkeling is dat verwarmen met gas plaats zal maken voor andere 
vormen van verwarming. Daarom is het nu het juiste moment om uitsluitend nog gasloos te bouwen. 
Daarom dienen wij samen met D66 en GL de motie “Gasloos bouwen bij nieuwbouw” in.  Opmerking: 
motie is aangenomen. 
 
De PvdA hecht veel belang aan het programma Duurzaamheid, milieu en natuur. Het programma 
Mobiliteit en openbare ruimte is daar onlosmakelijk aan verbonden. 
De gemeente Oss streeft er naar om tot de meest duurzame gemeentes van Brabant te behoren en 
in 2050 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Om de hoge ambities waar te maken, zullen alle 
kansen voor het grootschalig opwekken van energie met zon- en wind benut moeten worden. Het is 
geen kwestie van “of, of” maar van “en, en”. Na jaren van praten over een windmolenpark op locatie 
Elzenburg de Geer is het nu tijd om de knoop door te hakken. Helaas heeft het college deze week 
besloten om de Energie Coöperatie Oss geen kans te geven om de windmolens op het grondgebied 
van de gemeente te ontwikkelen. De PvdA-fractie vreest dat dit ten koste kan gaan van het draagvlak 
voor de windmolens. Wij vinden dat het vullen van een duurzaamheidsfonds als vliegwiel voor 
volgende duurzaamheidsprojecten overeind moet blijven. 
Een zorgpunt voor onze fractie is het doel om 50% te besparen op het energiegebruik in de 
gemeente. Dit is een erg ambitieus doel, zeker omdat er nog geen concrete besparingsagenda is. 
Iedereen zal mee moeten doen om de doelen te halen, de inwoners van Oss en de bedrijven. De 
gemeente Oss moet daarin zelf het goede voorbeeld geven en de regie nemen. 

Op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid valt er nog veel te winnen. Het autogebruik met name 
van bestemmingsverkeer blijft hoog en het aandeel van fiets- en OV kan en moet ook omhoog. Een 
Noordelijke (halve) rondweg zal de doorstroming op de Singel 40/’45 niet verbeteren en de druk op 
de rotonde bij de Koornstraat niet verminderen. Het gaat vele miljoenen kosten en het lost niets op. 
Wij investere liever in goede fietsverbindingen en dienen de Motie “Fietspad Kennedybaan” mee in. 
Opmerking: motie is aangenomen. 
  



Voorzitter, tot slot van mijn 1e termijn, wil ik nog ingaan op het buitengebied. Het bestemmingsplan 
voor het buitengebied wordt op dit moment geactualiseerd. En de omgevingswet zit er aan te 
komen. In beide trajecten is het van belang om keuzes te maken met een goede balans tussen 
agrarische activiteiten enerzijds en recreatie in ons mooie buitengebied tussen Maas en Maashorst 
anderzijds. Ook een goede balans tussen Intensieve Veehouderij en Volksgezondheid is van groot 
belang. Niet alleen voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners, maar ook voor het draagvlak 
voor de sector. De PvdA vindt dat naast wettelijke normen ook wetenschappelijk geaccepteerde 
inzichten nadrukkelijk meegewogen moeten in de keuzes die in het buitengebied gemaakt worden. 

In het bijzonder de Q-koorts ligt nog vers in het geheugen, zeker in het zwaar getroffen Herpen. Aan 
uitbreiding van een Geitenhouderij in Herpen kan de gemeente Oss geen medewerking verlenen. 
Vanuit de samenleving komen er ook steeds meer geluiden dat de veestapel niet verder mag 
toenemen of zelfs zou moeten krimpen. Tegelijkertijd zullen in de komende jaren veel agrariërs gaan 
stoppen met hun bedrijf. De PvdA-fractie vindt het van groot belang om een verstandig VAB beleid 
op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Laten we agrariërs die willen stoppen 
met hun activiteiten of willen omschakelen naar andere activiteiten, zoveel mogelijk faciliteren en 
waar mogelijk financiële middelen vanuit de Provincie en Rijksoverheid inzetten.  
Opmerking: de Provincie Noord-Brabant heeft op 10 november 2017 een bedrag van 75 miljoen euro 
opgenomen voor de verduurzaming van de veehouderij. 

Een groot voordeel van een kleinere en meer duurzame veehouderij is bovendien dat het 
mestoverschot zal afnemen. Mestverwerking kan dan op kleine schaal op of om de boerderijen 
plaatsvinden. Zwaar gesubsidieerde mestfabrieken, met grote risico’s op stankoverlast en emissie 
van fijnstof, ammoniak en zoönosen, zijn dan niet meer nodig. 
De PvdA-fractie is blij dat er een voorbereidingsbesluit is genomen, waarmee de komst van een 
mega-mestfabriek naar bedrijfsterrein Elzenburg-De Geer met minimaal een jaar uitgesteld wordt.  
En als het aan de PvdA-fractie ligt, is uitstel in dit geval afstel. Uiterlijk in september 2018 moet er 
daarom een ontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen waarin mestverwerking wordt wegbestemd. 


