
Raadsvergadering 28 juni 2018 

 

Voorzitter, het is u bekend dat wij niet heel enthousiast worden van dit herencollege en het 

voorliggend akkoord. Desalniettemin wil mijn fractie hier niet meer woorden aan vuil maken en zoals 

in mijn vorige bijdrage genoemd zal de PvdA in het belang van Oss, zich de komende periode kritisch 

positief en constructief op te stellen. Wij hopen dan ook dat deze kans wordt gezien en ook 

daadwerkelijk wordt gepakt. Want voorzitter, op inhoud en daden zullen wij in de aankomende 

periode met u het debat en op sommige momenten de gezonde strijd aangaan. Mijn fractie is dan 

ook zeer benieuwd naar uw opstelling. 

Voor nu stip ik in deze bijdrage enkel de belangrijke punten aan, waar wij u graag kansen laten zien 

die opgepakt dienen te worden: 

Te beginnen met de zorg: een onderwerp waar de PvdA zich de afgelopen periode sterk voor heeft 

gemaakt. De PvdA is het eens dat, ‘Geld voor de zorg bij de  zorg blijft, hier hebben we tenslotte 

meermaals voor gepleit. Echter wat het meest leidend is, is dat we te allen tijde  uit moeten gaan 

van het leveren van goede en passende zorg aan onze inwoners. Ook als dat betekent dat we 

daarmee boven de rijksmiddelen uitstijgen. Wij krijgen echter de indruk, dat dit college bij voorbaat 

een rekenkundige exercitie maakt als ze het hebben over ‘Geld voor de zorg blijft bij de zorg’ Graag 

een reactie. 

Binnen de jeugdzorg bijvoorbeeld weten we nu al dat het budget niet toereikend zal zijn, maar dient 

er wel een stevige aanpak te komen om de jeugdproblematiek op te lossen en de wachtlijsten terug 

te dringen. De link naar preventie is goed, maar zal wat ons betreft op korte termijn niet leiden tot 

het inboeken van lagere kosten. College in hoeverre heeft u zich hier rijk mee gerekend? 

Daarnaast wordt er in het zorgdomein, maar ook op andere aspecten in het akkoord gesproken over 

‘maatwerk’. Maatwerk klinkt misschien goed en logisch. Maar is in het sociaal domein ook een risico. 

In tegenstelling tot generieke regelingen is het bij maatwerk voor de doelgroep niet altijd duidelijk 

waar men recht op heeft en wat er mogelijk is. Tevens is het  voor de raad moeilijk te controleren 

hoe regelingen uitgevoerd worden en welke resultaten bereikt worden. De raad kan niet op niveau 

van individuele vraagstukken sturen. Onze vraag is dan ook hoe u dit zult tegengaan? 

Ten aanzien van armoede zal mijn fractie de vinger aan de pols houden. Ondanks de weinig concrete 

acties om armoede te bestrijden, dienen wij nu geen motie in voor het verhogen van het 

minimabeleid tot 130%, of het instellen van een gemeentelijke kredietbank. Op basis van de last 

minute nieuwe informatie wachten we de inhoudelijke afhandeling in de commissie af. Wel vragen 

we blijvende aandacht voor kinderen in armoede en problemen die kunnen ontstaan ten aanzien 

van de loondispensatie, waardoor mensen met een beperking onder het minimumloon terecht 

kunnen komen. Over deze laatste doelgroep voor nu de vraag wat gaat het college hiermee doen? 

 

Dan een van de meest besproken dossiers van het afgelopen jaar: het stadscentrum. Wij herkennen 

en erkennen, dat de ondernemers het zwaar hebben en dat er snel meer ‘koop reuring’ moet komen 

(festivals hebben we nu wel genoeg). We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitwerking van het 

walkwartier en dan met name de financiële onderbouwing en haalbaarheid. Naar aanleiding van 

recente berichten, dat het aantrekken van retailers moeilijk is en daarmee het Uithuis vertraging 

oploopt baart ons zeer grote zorgen. De initiële insteek voor het Uithuis, was dat we daarmee 

aantrekkelijk zouden worden voor diezelfde retailers. Voorzitter hoe zit het hier mee? Wat de PvdA 



betreft kan en mag het niet zo zijn, dat het Uithuis straks grotendeels vaart op gemeenschapsgeld. In 

dit geval is het beter om voor een Walkwartier te kiezen met meer vierkante meters wonen. 

 

Voor wat betreft het Fietsen in het centrum zijn we dan eindelijk blij, dat er gehoor wordt gegeven aan 
o.a. onze enquête en met name het grote gevoel van onveiligheid en rommeligheid wat het fietsen in 
het centrum met zich meebracht. Om fietsen alsnog te stimuleren dient de PvdA een motie in om de 
aanleg van extra bewaakte fietsenstallingen in het centrum te versnellen.  
 
Het centrum is ook een mooie brug naar onze volgende motie over toegankelijkheid. Tijdens een 
werkbezoek kwamen we er achter, dat het hart van onze stad niet toegankelijk is voor mindervaliden. 
Met de eisen uit het VN verdrag en onze ambitie om een sociale stad te zijn, stellen wij voor om in te 
zetten op om de meest toegankelijke gemeente van Nederland te worden.  
 

Positief aan het akkoord is dat het uitstraalt om op allerlei mogelijke manieren de samenwerking te 

willen zoeken om gemeentelijke doelen te bereiken. De PvdA vindt dit een prima ontwikkeling en 

een moderne manier van besturen. Dit akkoord heeft het over nieuw of verbouw van de Lievekamp 

en het  Golfbad. In eerste instantie roepen wij het college op snel duidelijkheid te verschaffen over 

de stip op de horizon van wat we met deze grote dossiers willen. Aangezien deze voorzieningen een 

grote regionale functie hebben, opperen wij het out of the box idee om naar de regio te kijken voor 

een bijdrage.  

Goed en betaalbaar wonen in Oss is waar mijn fractie voor staat. De productie van 300 naar 600 
woningen per jaar is een prima ontwikkeling. Het bouwen van duurzame en sociale huurwoningen is 
voor de PvdA een belangrijk item, maar helaas is dit niet terug te vinden in het akkoord. In het 
verlengde hiervan zijn betaalbare woonlasten belangrijk. In het akkoord staat, dat het nieuwe 
college aan de woningcorporaties gaat vragen of zij het proces om de te nemen energiebesparende 
maatregelen kunnen versnellen. De PvdA vindt dat dit moet worden versneld. De gemeente moet 

hier een actieve en ondersteunende rol spelen. Er moet ook snel geïnvesteerd worden in het 
energieneutraal maken van huizen, zodat ook de lage- en middeninkomens kunnen profiteren van 
duurzaamheid.  
 

De PvdA heeft al meerdere malen aangegeven, dat met name jongeren en starters het moeilijk 

hebben om woonruimte te vinden. Helaas wordt er in het akkoord maar één maatregel benoemd. 

Het idee van deelwoningen is prima, maar de PvdA ziet ook graag de starterslening terug voor 

starters op de woningmarkt. Of het nu opzetten van ‘tiny houses wijken’. Graag ook reactie van het  

college hierop. 

 

Nee is Nee: de leus die tijdens de verkiezingen duidelijk maakte waar alle partijen stonden, dat  

iedereen uiteindelijk tegen de megamestfabriek was en is. Ondanks dat de verkiezingen voorbij zijn, 

willen wij, dat de belofte aan de  onomwonden die tegen de mestfabriek zijn wordt nagekomen. 

Geen mitsen en maren, maar gewoon duidelijkheid dat wij als Oss de Megamestfabriek op deze 

schaal niet accepteren. 

Over het algemene missen wij hoe dit herencollege denkt om te gaan met de impact van de 

omgevingsvisie. Het college ziet overal kansen en geeft aan samen te willen werken. Dat kan vorm 

krijgen in de omgevingsvisie waarbij de raad moet aangeven hoe ver ze willen gaan met het loslaten 

van bevoegdheden aan het college. Met dit akkoord echter lijkt dit college op voorhand al een aantal 

bevoegdheden naar zich  toe te trekken, terwijl het gesprek of de dialoog hierover met de raad nog 

moet plaatsvinden.  



Voor een goede invoering en voorbereiding van de omgevingsvisie zou dit college ook een budget 

beschikbaar moeten stellen. Dit sluit ook aan bij de opmerking van mijn fractie over de 

bedrijfsvoering. Het aanpakken van grote opgaven en het hebben van grote ambities dient hand in 

hand te gaan met de wil om de ambtelijke organisatie te verstevigen of te verbeteren. Door het hele 

stuk lijkt echter, dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met eventuele personele en dus 

financiële effecten hiervan. Graag zouden wij dus een antwoord willen op hoe dit college hier naar 

kijkt.  

Tot slot, In zijn algemeenheid blijft het lastig om dit coalitieakkoord goed te kunnen beoordelen op 

haalbaarheid. Dat komt omdat ambities altijd gepaard zouden moeten gaan met de vraag, wat heb 

je er voor over en wat mag het kosten. Wat je dan mist is de vraag ‘wat wil je minder doen en waar 

kun je geld vandaan halen’. Daar is dit akkoord niet echt duidelijk over. Een voorbeeld hiervan is ‘we 

houden rekening met grote jaarlijks financiële effecten bij’ het op te richten van een 

cultuurstimuleringsfonds. Ambities zonder daar middelen voor ter beschikking te stellen, zijn naar 

onze mening uiteindelijk loze beloften. 

 


