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SP reageert op uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen Osse college 

'College stapelt bezuinigingen op de zwakste schouders' 

De SP heeft tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 in de gemeenteraad met een motie 

aangedrongen op een betere uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen door het college, onder meer 

door middel van een grondigere onderbouwing en beschrijving van de maatschappelijke effecten. De 

motie werd verworpen, maar er ligt nu wel een uitwerking. 

Boos 

De SP is echter ronduit boos over de uitgewerkte voorstellen. De bezuinigingsvoorstellen zijn wat de 

beschrijving van de effecten betreft niet concreet genoeg en belangrijke vragen blijven 

onbeantwoord. Bijvoorbeeld wie zijn 'de kwetsbaren' waarvan het college beweert deze te zullen 

ontzien, en wie is blijkbaar niet kwetsbaar.  

Maar belangrijker nog voor de opstelling van de SP is de kille, harde en liberale geest achter de 

bezuinigingsvoorstellen. Volgens fractievoorzitter Paul Peters is die geest in een paar maanden tijd 

nog killer geworden: 'In de Voorjaarsnota werd nog € 2 miljoen bezuinigd op zorg en ondersteuning, 

welzijn en minimabeleid. Nu is dat bedrag opgehoogd naar € 2,5 miljoen. Dat belooft weinig goeds 

omdat het college nog een bedrag van € 1,2 miljoen aan bezuinigingen moet invullen’. 

Funest voor ouderen, gehandicapten en zieken 

Vooral de bezuinigingen op de zorg voor en ondersteuning van ouderen, chronisch zieken en 

gehandicapten is bij de SP in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens SP-voorman Peters wordt 

deze groep mensen door de bezuinigingen van het kabinet-Rutte al extra hard getroffen. 'Zij gaan 

door maatregelen als een duurdere zorgverzekering, lagere zorgtoeslag, een hoger eigen risico en 

verlies van PGB bovengemiddeld koopkrachtverlies lijden. Het Osse college doet hier nog een forse 

schep bovenop en stapelt daarmee de bezuinigingen op de zwakste schouders. Oorspronkelijk werd 

op de zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten (WMO) € 1 miljoen bezuinigd, maar ook dit 

bedrag is door het college opgehoogd en wel naar € 1,3 miljoen. Daarnaast wordt € 3 ton bezuinigd 

op het ouderenwerk, met funeste gevolgen', aldus Peters. 

Peters somt op: 'Zo wordt de forfaitaire vervoersvergoeding voor deze mensen afgeschaft. 1.700 

Ossenaren verliezen daarmee een vergoeding van € 279 op jaarbasis die hen in staat stelt om buiten 

de regio te reizen of een begeleider mee te nemen. Individuele vervoersvoorzieningen voor mensen 

die niet of moeilijk met de Taxihopper kunnen reizen worden fors verminderd. Er wordt een eigen 

bijdrage ingevoerd voor woon- en vervoersvoorzieningen. De eigen bijdrage voor de maaltijdservice, 

ondersteuningdiensten en beweegactiviteiten voor ouderen wordt verhoogd.' 



Volgens de SP gaan deze maatregelen leiden tot nog meer afhankelijkheid en isolement bij ouderen, 

zieken en mensen met een beperking. 'Alles wordt duurder voor deze mensen en hun inkomen 

wordt minder. Op de gemeente hoeft men niet meer te rekenen want er komt geen cent bij het 

armoede- en minimabeleid, terwijl het beroep hierop zal toenemen. Sterker nog, ook daarop 

bezuinigt het college € 1,5 ton. Oss was de afgelopen jaren een sociale gemeente, maar ik vrees dat 

ik dat door toedoen van met name de liberale as VDG-VVD straks niet meer kan zeggen', aldus 

fractieleider Paul Peters. 

Actie ‘Zorg in gevaar’ 

Om te protesteren tegen de bezuinigingsvoorstellen van het college is de SP de actie 'Zorg in gevaar' 

gestart. Mensen kunnen via het zetten van een handtekening op actiekaarten hun ongenoegen uiten. 

Ook is het mogelijk om via de website van de Osse SP te tekenen. De SP-actie 'Cultuur in gevaar' 

tegen de bezuinigingen op cultuur loopt al een tijd. Een flyer en actiekaart van de nieuwe campagne 

'Zorg in gevaar' vindt u in de bijlagen. 
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