
Het is hier vaker gezegd. In 90% van de gevallen heerst in deze raad volledige overeenstemming. Als 

het gaat over de stimulering van de lokale economie, onderwijs, bestemmingsplannen en wat dies 

meer zij, dan vinden alle partijen elkaar. Ziedaar alle lofprijzingen over de Talentencampus, N329 en 

het Pivotpark.  

Ik wil in dat licht graag de column van Chris Ermers aanhalen die onlangs op de website van dtv is 

geplaatst. Hij opent met de zin: “Zeker als bestuurder sta je op de schouders van je voorgangers. Dat 

dwingt tot bescheidenheid. “ 

 

Zonder de huidige bestuurders tekort te doen bij de verwezenlijking van een aantal grote projecten, 

kun je stellen dat veel van deze projecten hun oorsprong hebben in vorige colleges. Het rijtje eigen 

succes verhalen overziend van de verschillende zittende wethouders dacht ik in eerste instantie ook dat 

het vorige college bedankt werd voor haar goede werk. U zult mij dan ook niet horen over alle goede 

dingen waarmee het college zichzelf op de schouders klopt en zichzelf in de media af en toe een mooi 

rapportcijfer geeft.  

 

Ik kan ook een verhaal beginnen over wat er allemaal mis ging: Zijn we de ellende van de BSOB 

vergeten? Of de perikelen rond het voortbestaan van wijkcentrum D’n Iemhof. Of de teloorgang van 

het openbaar vervoer in en rond Oss waar wethouder de Bruijn geen grip op kan of wil krijgen. Of 

over de inrichting van de Kapelsingel in een profiel van het vermaledijde karrenspoor waartegen de 

VVD wethouder bij de vorige verkiezingen zo tegen te keer is gegaan. Ik zal het daar vandaag niet 

over hebben en mij beperken tot de grootste thema’s, de gebieden waar de meest ingrijpende 

veranderingen voor de Ossenaren plaatsvinden. 

 

Meerdere keren komt de frase terug dat deze bestuursperiode begon met de moeilijke opgave om 

miljoenen te bezuinigen. De redenen zijn bekend. De crisis eist zijn tol, de economie loopt terug, de 

woningmarkt komt tot stilstand. Veel gemeenten krijgen zonder financiële ingrepen de begrotingen 

niet meer rond. Ook Oss ontsnapte niet aan deze malaise. De SP heeft vanaf het begin gezegd dat dit 

maar de helft van het verhaal is. Ook in tijden van schaarste en ombuigingen kunnen en moeten er 

keuzes gemaakt worden.  

De coalitie wilde zoeken naar bezuinigingen met de minste negatieve effecten voor burgers, met name 

de kwetsbaren. Bij de ingediende begrotingen werd de ellende voor de Ossenaren keer op keer groter. 

Ieder jaar heeft de SP alternatieven aangedragen die stelselmatig terzijde werden geschoven. De 

afgelopen raadsperiode overziend kun je concluderen dat de zoektocht van de coalitie mislukt is. 

 

De bezuinigingen op de cultuur hebben veel aandacht gekregen. Terecht, er is op dit gebied grondig 

gesloopt door dit college. Zonder visie op cultuur is een bezuinigingsplan opgesteld. Dankzij heftig 

verzet van de Ossenaren is de bezuiniging op Museum Jan Cunen deels teruggedraaid en krijgt het een 

kans om verzelfstandigd door te gaan. Maar we zijn er nog lang niet wat betreft het museum. De 

Muzelinck krijgt de komende jaren nog een heel moeilijke tijd. Er is een bezuinigingsplan voor de 

Muzelinck aangenomen dat door de Muzelinck met het mes op de keel is geaccepteerd. Maar dit 

bezuinigingsplan is een heilloos plan en zal slechts leiden tot een verdere aftakeling van het 

cultuuronderwijs in Oss over de ruggen van het personeel en de leerlingen. De sluiting van het 

stadsarchief in de Peperstraat is ondoordacht. Het is een goed lopende voorziening in het centrum van 

Oss, in een mooi, aansprekend pand waar veel mensen op af komen. Het is ook voor de 

aantrekkelijkheid van het Osse centrum een belangrijke factor. Belangrijk genoeg om als zodanig ook 

door het centrum management te worden erkend. 

 

Wethouder Peters vindt dat een volgend college de armoedebestrijding op peil moet houden. Welk 

peil, vraag je jezelf dan af. De huren van sociale huurwoningen worden hoger en hoger en rijzen zover 

de pan uit dat steeds meer gezinnen in de problemen komen. De kortingen in de zorg hebben tot 

gevolg dat ouderen en gehandicapten zelf extra zorg moeten inkopen. Niet te betalen voor de meeste 

mensen, maar wel noodzakelijk. De sociale werkplaatsen worden minder toegankelijk en verwacht 

wordt dat er meer mensen met een arbeidshandicap in de bijstand terecht komen. Hoezo, 

armoedebestrijding op peil houden. 

 



De gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen in de zorg beginnen nu tot veel mensen door te 

dringen. Mensen moeten langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Prima natuurlijk, maar 

tegelijkertijd worden de verzorgingshuizen gesloten en de thuiszorg geminimaliseerd. Was er bij de 

aankondiging van de plannen nog enig begrip van de mensen in het land, nu het tot iedereen 

doordringt wat het betekent verdwijnt voor een groot deel het draagvlak voor deze draconische 

maatregelen. Het college in Oss is er echter nog steeds heilig van overtuigd dat deze bezuiniging goed 

is en heeft zelfs het besluit genomen om eerder met de invoering van de bezuinigingen te beginnen. 

Een stortvloed van klachten is het gevolg. Ouderen en gehandicapten die hulp en zorg nodig hebben 

krijgen via een keukentafelmededeling te horen dat er anderhalf uur zorg per week overblijft. Hoe je 

het verder oplost zoek je maar uit. De bedenkers van deze plannen hebben hun mond vol van 

mantelzorg en het inzetten van je netwerk alsof de overbelasting van mantelzorgers niet al jaren een 

punt is van grote zorgen. Familie en vrienden zijn vrijwel altijd bereid om te helpen waar dat mogelijk 

is. We moeten niet doen alsof dat nu niet bestaat en dat er niks of te weinig gebeurd. Dat is grote 

flauwekul. Dat is ook de reden van de al jaren geleden geconstateerde overbelasting bij veel 

mantelzorgers. Dat is ook de reden dat allerlei deskundigen op dit gebied waarschuwen dat er vrijwel 

geen rek meer zit in de mogelijkheden van mantelzorgers om nog meer te gaan doen. Het alternatief is 

zelf zorg inkopen. Met een AOW en een bescheiden pensioen is dat niet te betalen. De zorg voor 

ouderen en gehandicapten wordt zo weer een elitaire aangelegenheid. 

 

Verschillende keren staat er in het overzicht van het college dat de gemeente geconfronteerd wordt 

met bezuinigingen opgelegd door Den Haag. Dat is helemaal waar, maar ik bestrijd de 

onvermijdelijkheid van deze stelling. Het college in Oss bestaat onder andere uit de VVD en de PvdA, 

dezelfde partijen die in Den Haag de onzalige plannen voor de zorg en de sociale werkvoorziening 

hebben verzonnen. De uitvoering is door deze partijen bij de gemeenten neergelegd met daarbij zo’n 

grote bezuiniging dat schade niet uit kan blijven. Daarbovenop kwamen onlangs CDA en D66 met het 

voorstel om nog eens 5 miljard te bezuinigen op de rijksoverheid. Dat klinkt mooi, maar het betekent 

ook dat nog meer voorzieningen voor de mensen verdwijnen. Bespaar me de krokodillentranen van dit 

college over de Boze Buitenwereld. Het zijn de ideeën van hun eigen partijen waar ze zelf lid van zijn 

en waar ze landelijk hun invloed kunnen doen gelden.  

Een fraaie rol is weggelegd voor de lokale coalitiepartner. Niet gebonden aan landelijke politiek maar 

in hun retoriek doen ze niet onder voor de mooipraat waarmee landelijke partijen de sloop van zorg en 

cultuur neerzetten als een zegening voor de burgers. 

 

Als bestuurder sta je op schouders van je voorganger. Over een paar weken kunnen de Ossenaren een 

nieuwe gemeenteraad kiezen. Als het aan de SP ligt staat er binnenkort een nieuwe ploeg op de 

schouders van dit college met een meer sociaal hart voor de Ossenaren. 

 


