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VOORWOORD

BEHAALDE RESULTATEN

Goed wonen, werken, leven. Daar gaat het de VVD om. Een gemeente die daaraan bijdraagt
is een gemeente naar het hart van de VVD.

Sinds 2010 heeft de Osse VVD onafgebroken deelgenomen aan de coalitie. We hebben
continu onze verantwoordelijkheid genomen, ook in tijden waarin de crisis het
noodzakelijk maakte om (impopulaire) bezuinigingsmaatregelen te nemen.

We zijn trots op Oss en onze kernen en we gaan zelfbewust de komende raadsperiode in.
Natuurlijk willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in het nieuwe college van
Burgemeester en Wethouders.
Onze gemeente is een mooie gemeente om voor te werken. Wij laten onze inwoners en
ondernemers hun kansen verzilveren, de gemeente kan dat niet alleen. We hebben laten
zien dat we goed kunnen samenwerken met partijen die vooruit willen en niet aan de zijlijn
blijven staan als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.
Onze kiezers kunnen op ons blijven rekenen als een solide partij in het gemeentebestuur.
Eerlijk, transparant en met durf.

Gé Wagemakers
Lijsttrekker VVD Oss
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Vasco van den Eertwegh
Voorzitter VVD Oss

De periode 2015 – 2018 werd in het begin gekenmerkt door tumult over de bezuinigingen in
de thuiszorg. Ook wisten we dat met de invoering van de Participatiewet en de transitie
jeugdzorg er een forse opgave voor ons lag. De VVD is open en transparant over deze
opgaven geweest en nu in 2018 zien we dat Oss de zaken onder controle heeft.
Terugkijkend op de afgelopen periode zijn mede door de inzet van de Osse VVD de
volgende zaken gerealiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oss staat er financieel gezond voor.
Pivot Park en de Talentencampus bewijzen hun nut.
De volgende stap richting de noordelijke randweg is gezet.
Woningbouw gerealiseerd, zowel in de stad als in de dorpen.
Hbo-onderwijs vestigt zich in Oss.
De fietssnelweg F59 is gerealiseerd.
Subsidie voor Deltaplan Maas binnengehaald.
Centrumplan Oss krijgt haar beslag.
Projecten gerealiseerd vanuit overheids- en burgerparticipatie.
Fors geïnvesteerd in de Osse haven.
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INHOUDSOPGAVE

In het onderstaande schema treft u de verdeling van onze onderwerpen aan.
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De VVD staat voor een zorgvuldige ontwikkeling van de stad en de kernen. De
komende jaren gaan we door met het werken aan een levendig stadshart en het
bouwen van meer woningen, passend bij de vraag van onze inwoners. Niet door
méér regels en toetsingscommissies, maar door het loslaten van onnodige
regels.

De gemeente dient ruimte te bieden, geen beperkingen op te leggen!
• We werken aan een goed verdeelde woningvoorraad maar letten ook op alle
doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden en studenten. De VVD benadrukt de
behoefte aan betaalbare starterswoningen in de koopsector en de geliberaliseerde
huur.
• Vooruitlopend op de aankomende Omgevingswet moeten procedures sneller en
gemakkelijker worden voor inwoners en ondernemers. Regelarm is hierbij de norm.
• Wonen en werken gaan goed samen, de VVD stimuleert kleinschalig
ondernemerschap aan huis.
• De rol van welstand moet wat de VVD betreft bestaan uit het geven van adviezen en
het meedenken met aanvragers van een vergunning. Voor monumentale panden en
beschermde stads- en dorpsgezichten kan een strenge toets blijven gelden.
• Er is behoefte aan levensloopbestendig bouwen, met zorg in en nabij de woning. De
VVD wil ruimte voor nieuwe concepten en initiatieven. We helpen mensen die langer
thuis willen blijven wonen.
• De VVD stimuleert duurzame bouw, die economisch en ecologisch verantwoord is.
• In het centrum van Oss willen we veel activiteiten en evenementen voor alle
leeftijdscategorieën, zodat het stadscentrum nog aantrekkelijker wordt.
• Door het winkel, horeca, en cultuuraanbod goed op elkaar af te stemmen, zullen
bezoekers langer in het centrum blijven. Het uitvoeren van de koers stadshart staat
hierbij centraal. Het aanpassen van openings- en sluitingstijden kan daarbij helpen,
de VVD geeft hier ruimte voor. Ondernemers zijn uitstekend in staat om zelf te
bepalen wat de sluitingstijden moeten zijn.
• De gemeente blijft het centrummanagement steunen, deze samenwerking levert
veel op. Ondernemers bepalen als eerste de agenda van het centrum, de gemeente
ondersteunt.
• Voldoende beschikbare en bruikbare parkeerplaatsen zijn onmisbaar voor het
stadscentrum.
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Iedereen moet zich prettig voelen in zijn eigen huis, straat, buurt, dorp of stad
en gemeente. Voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn met zo min mogelijk
drempels. We spreken mensen aan op hun gedrag, om zo verkeersonveiligheid
en verloedering van de openbare ruimte te voorkomen. We stimuleren het
gevoel van eigenaarschap van de eigen omgeving.

De VVD gaat voor een schone, nette en veilige leefomgeving!
• De VVD vindt het nog steeds belangrijk om een volledige noordelijke randweg te
realiseren, om de Singel ’40-’45 te ontlasten en sluipverkeer tegen te gaan. We
zorgen er zo voor dat onze stad ook in de toekomst goed bereikbaar is.
• De VVD vindt de Dorpenweg ongeschikt voor doorgaand vrachtverkeer, dus
passende maatregelen zijn noodzakelijk.
• De VVD wil blijvende aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze
gemeente. Goede en veilige fietspaden zijn daarbij onmisbaar.
• Om onze gemeente voor iedereen bereikbaar te houden is een goede mix tussen
eigen vervoer en openbaar vervoer (OV) nodig. Er moet ook OV in de kernen zijn,
mogelijk in de vorm van een buurtbus. Daarnaast geven we ruimte voor nieuwe
initiatieven.
• De Maasveren zijn voor de bereikbaarheid van onze gemeente belangrijk, zij moeten
kunnen blijven bestaan. Er moet een oplossing komen voor hun problematiek. In dat
kader starten we met een haalbaarheidsonderzoek voor een vaste oeververbinding
met het Land van Maas en Waal.
• Bij het beheren van de openbare ruimte is het wijkbeheer belangrijk. Samen met
inwoners werken we aan een schone, hele en veilige openbare ruimte. Het is daarbij
belangrijk inwoners te stimuleren in hun eigen verantwoordelijkheid voor het
schoonhouden van de wijk en buurt. Bij het groenonderhoud door de gemeente
wordt op de kosten gelet.
• Een veilige openbare ruimte bereiken we door voldoende beheer en toezicht, waarbij
er aandacht is voor preventie en bewustwording.
• De VVD wil verval van de wijken en wijkwinkelcentra voorkomen. Hondenpoep,
zwerfafval, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden
aangepakt en vernielingen worden snel hersteld, waarbij de kosten zoveel mogelijk
verhaald worden op de veroorzakers.
• De aanwezigheid van voldoende groen in straten en wijken draagt bij aan
leefbaarheid. Ook zorgt het ervoor dat we de gevolgen van klimaatverandering beter
kunnen opvangen.
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De VVD vindt duurzaamheid belangrijk. We kijken hierbij uiteraard ook naar
financieel en maatschappelijk rendement. Verduurzaming stimuleren we niet
door te subsidiëren, maar door minder regels en eenvoudigere procedures. De
VVD voorziet dat veel agrarische ondernemers door zullen boeren, maar dat ook
een groot deel hun bedrijf in de komende decennia gaat beëindigen. De VVD wil
dat beide groepen zonder bureaucratische belemmeringen ruimte krijgen.

Duurzaamheid zonder subsidie!

DUURZAAMHEID,
MILIEU &
BUITENGEBIED
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• De VVD ondersteunt het streven naar een energie-neutrale gemeente in 2050. Dit
kunnen we bereiken door energie te besparen en meer duurzame energie op te
wekken.
• De VVD wil milieubewust ondernemen stimuleren, waarbij de lokale opwekking van
duurzame energie een grote rol speelt.
• De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte,
windenergie, zonne-energie en reststoffen, binnen de agrarische sector makkelijker
maken door belemmerende regelgeving weg te halen.
• De VVD wil naar een zoveel mogelijk circulaire economie, een economisch systeem
dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te
maximaliseren. Hergebruik en een vermindering van de restafvalstroom is het doel.
• De VVD ziet onvoldoende meerwaarde in de voorzetting van de samenwerking
binnen natuurgebied de Maashorst.
• Het project voor de Maasoevers biedt naast veiligheid ook goede kansen voor
stimulering van economie en natuurontwikkeling.
• De VVD stimuleert een duurzame en zorgvuldige veehouderij. We eisen daarbij een
goede balans tussen het belang van de omgeving en de ondernemer.
• De VVD wil een zorgvuldige balans tussen wonen, boeren, recreëren en natuur.
• De VVD heeft oog voor de balans tussen lusten en lasten van de agrarische sector.
We zien dat de agrarische sector een belangrijke economische pijler is.
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De VVD staat voor een samenleving waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij
kunnen ontplooien. Het zelfstandig kunnen voorzien in een eigen inkomen is
daar een belangrijk onderdeel van. We werken samen met ondernemers en
onderwijs aan een zo laag mogelijke werkeloosheid. Daar waar iemand (tijdelijk
of permanent) niet aan het werk kan, kan teruggevallen worden op het vangnet
van de gemeente. Een vangnet dat uitgaat van een betaalde baan als uiteindelijk
doel.

De beste sociale voorziening is een betaalde baan!
• De gemeente stimuleert samen met ondernemers en onderwijs de afstemming
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
• Vestigingsbeleid voor bedrijven is gericht op het uitbreiden van werkgelegenheid.
• Wat de VVD betreft blijven we ‘De Kracht van Oss’ ondersteunen.
• De gemeente mag een tegenprestatie eisen van inwoners die een bijstandsuitkering
ontvangen.
• De VVD vindt dat werken moet lonen. We stimuleren ontvangers van een uitkering zo
terug richting de arbeidsmarkt.
• We zetten in op de opsporing van uitkeringsfraude, om misbruik van dit vangnet te
voorkomen.
• De focus ligt op iemands mogelijkheden, niet op iemands beperkingen.
• De VVD houdt aandacht voor de kwetsbare doelgroepen van de participatiewet.
• De VVD stimuleert de lokale inkoop van producten en diensten.

WERK &
INKOMEN
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WERKEN

Een financieel gezonde gemeente met een aanvaardbaar niveau van lasten is in
het belang van alle inwoners van Oss. Daarnaast is een sluitende begroting, die
transparant en helder is, een vereiste voor de VVD.

Lage lasten, transparante financiën!
• De VVD staat voor een lager dan gemiddelde lastendruk voor haar inwoners en
ondernemers.
• Het moet voor onze inwoners en ondernemers duidelijk zijn waar we het
belastinggeld aan besteden. Wij zijn voor maximale transparantie.
• Het gemeentebestuur moet sober en doelmatig met haar middelen omgaan.
• De VVD is voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en deze moeten in verhouding
staan tot de kosten. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op
de aanvrager.
• De VVD staat voor een strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en
uitgaven. Structurele uitgaven worden afgedekt met structurele middelen.
Incidentele inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor extra structurele
uitgaven.

FINANCIËN &
BELASTINGEN
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WERKEN

De VVD streeft naar een kleine, efficiënte overheid, ook op gemeentelijk niveau.
Onze gemeente moet zich richten op haar kerntaken. Tegelijkertijd willen we
participeren in initiatieven die vanuit onze inwoners en ondernemers komen. Dit
doen we door initiatiefnemers te helpen en te ondersteunen. Overbodige regels
beperken we of schaffen we af.

De gemeente Oss zorgt dat ze een gewilde samenwerkingspartner is, geen
beperkende overheidsinstantie!
• De gemeentelijke organisatie ontvangt initiatieven met open armen.
• De VVD gaat voor een gemeente die meehelpt en meedenkt.
• Onze gemeentelijke regels en voorschriften zijn een middel, nooit een doel op zich.
We willen onnodige procedures zoveel mogelijk voorkomen en kijken altijd of
maatwerk mogelijk is.
• Onze ambtenaren kennen onze gemeente en zoeken actief de samenwerking op. We
werken minder vanuit het gemeentehuis en meer op straat, midden in de
samenleving.
• Het gemeentebestuur is transparant en integer.
• De gemeente is een klantgerichte dienstverlener.
• De VVD vindt dat de politiek benaderbaar moet zijn en altijd bereid zich te
verantwoorden.
• We intensiveren onze contacten en de samenwerking met de gemeenten Meierijstad
en ’s-Hertogenbosch.
• De VVD is positief kritisch richting onze samenwerkingsverbanden en
samenwerkingspartners. Samenwerken is een middel en nooit een doel op zich.
• De VVD is van mening dat er goed naar burgers geluisterd moet worden. Burgers
moeten niet alleen in kunnen spreken maar ook mee kunnen spreken. De gemeente
waakt over het algemeen belang.

GEMEENTELIJKE
ORGANISATIE
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Een gezonde economie drijft op ondernemerschap. Ondernemerschap zorgt voor
investeringen, vernieuwingen, innovatie en werkgelegenheid. In de ogen van de
VVD is het midden- en kleinbedrijf dé banenmotor van de gemeente. De
gemeente stimuleert ondernemers en bedrijven door ruimte te geven en
regeldruk te beperken. De gemeente waakt over de aansluiting tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt, dit doen we uiteraard samen met
onderwijsinstellingen en ondernemers. Ons economisch beleid richt zich op het
creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het vergroten van de
werkgelegenheid.

De VVD werkt aan werkgelegenheid!

ECONOMIE &
WERKGELEGENHEID
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• Een goede bereikbaarheid over weg, water en spoor is cruciaal om het
vestigingsklimaat in Oss te verbeteren. De VVD zit zich daarom in voor versterking
van onze havenfunctie en de aanpak van de verkeersproblemen op knooppunt
Paalgraven.
• De traditionele Osse economische pijlers: Industrie, Bouw, AgriFood en Logistiek,
blijven onze aandacht houden. De VVD ziet kansen voor versterking van recreatie en
toerisme, in deze sectoren willen we extra investeren.
• De VVD houdt vast aan ons bewezen uitgifteprotocol van bedrijventerreinen, de
gemeente zal vraaggericht nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen.
• De gemeentelijke organisatie wordt zo ingericht, dat er één loket voor bedrijven is,
waar een bedrijf één accountmanager toegewezen krijgt. We stemmen acquisitie van
nieuwe bedrijven regionaal af.
• De gemeente dient klantvriendelijk en klantgericht mee te denken met ondernemers.
De VVD wil overbodige regeldruk wegnemen, we faciliteren en ondersteunen
ondernemerschap.
• We stimuleren en ondersteunen startups, wat de VVD betreft ligt hier onder andere
een rol voor ‘De Kracht van Oss’.
• De VVD vindt het versterken van het centrum als bron van werkgelegenheid een
speerpunt, ook vanuit economisch oogpunt.

PAGINA 18

LEVEN

Veiligheid is bij uitstek een overheidstaak. Inwoners moeten kunnen vertrouwen
op een waakzame overheid, dit gaat verder dan de ministeries van defensie en
justitie. Ook de gemeente heeft een belangrijke rol in het veilig maken van onze
samenleving. De gemeente overlegt met de politie over hun inzet en bepaalt
waar en wanneer de gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)
ingezet worden. Daarnaast werkt de gemeente aan bewustwording en preventie
met betrekking tot criminaliteit en ondersteunt zij bewonersinitiatieven op
veiligheidsgebied.

Voor een veilige leefomgeving!

VEILIGHEID &
HANDHAVING
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• De VVD wil de komende jaren extra inzetten op preventie van woninginbraken en
fietsdiefstallen.
• De VVD blijft voorstander van cameratoezicht, bijvoorbeeld in het centrum, bij de
stations en rondom jongeren ontmoetingsplekken.
• Er moet binnen de gemeente meer aandacht komen voor preventie en aanpak van
cybercriminaliteit.
• De aanpak van ondermijnende criminaliteit blijft onze prioriteit houden. De
gemeente moet alle mogelijke middelen inzetten om iedere vorm van ondermijning
te voorkomen.
• De VVD zet handhaving in ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid.
• De VVD is voorstander van het instellen van aparte jeugd-BOA’s die zich
laagdrempelig bezighouden met jeugdoverlast. Deze jeugd-BOA’s houden op straat
contact met jongeren(groepen).
• De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven op veiligheidsgebied.
• De VVD vindt dat onze inwoners mogen rekenen op goede brandweerzorg, hierin is
veiligheid belangrijker dan efficiëntie. Regels vanuit de veiligheidsregio mogen nooit
de betrokkenheid van de brandweer(vrijwilligers) bij de plaatselijke samenleving in
de weg staan.
• De VVD waardeert de inzet van onze brandweervrijwilligers. We willen dat ze
voldoende ondersteuning krijgen bij de uitvoering van hun belangrijke taken.
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SPORT, CULTUUR
& ONTMOETEN
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Sporten en bewegen is gezond, het beoefenen van sport stimuleren we. We zijn
trots op alle verenigingen en vrijwilligers en ondersteunen ze waar nodig. Sport
en cultuur zijn ook een goede manier om elkaar te ontmoeten. Een goed sporten cultuuraanbod draagt bij aan de leefbaarheid in onze gemeente.

Sport, cultuur en ontmoeten zijn van grote waarde voor de Osse samenleving!
• De voorzieningenkaarten voor dorpen en wijken geven aan waarin de gemeente
komende jaren gaat investeren. Deze voorzieningen worden met zo laag mogelijke
drempels gerealiseerd, waarbij we de kosten niet uit het oog verliezen.
• De VVD wil hoogwaardige en duurzame recreatieve voorzieningen met meer
kwaliteit, diversiteit en een beter rendement.
• De VVD wil graag dat de voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zo efficiënt
mogelijk worden benut. Hierbij streven we een optimale bezetting na.
• De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte rekening
moet houden met mogelijkheden voor sport- en spelvoorzieningen.
• De VVD ondersteunt de organisatie van sportevenementen, omdat deze bijdragen
aan de stadspromotie.
• We stimuleren samenwerking tussen (sport)verenigingen om ze
toekomstbestendiger te maken. Fusies tussen (sport)verenigingen zijn in eerste
instantie een zaak van de (sport)verenigingen zelf.
• De VVD is bereid te investeren in het toekomstbestendig maken van theater de
Lievekamp en het behoud van zwembad het Golfbad.
• De VVD wil dat culturele instellingen hun organisaties meer vanuit een commerciële
benadering besturen. De VVD benadrukt daarbij de noodzaak tot (bestuurlijke)
samenwerking.
• De programmering van culturele instellingen moet zich meer gaan richten op
activiteiten voor de jeugd.
• De VVD ziet evenementen zoals het Fantastival, Muze Misse, Effe noar Geffe, Herps
Mertje en carnaval ook als onderdeel van het cultuuraanbod.
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De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Het onderwijs en
het verenigingsleven dragen hier aan bij. Goed onderwijs biedt kansen voor
ontwikkeling van talenten. Door aanbod van voldoende speel- en
sportvoorzieningen dragen we bij aan een gezonde jeugd. Met jeugdzorg zetten
we vooral in op het voorkomen van problemen in plaats van het achteraf
oplossen ervan.

De jeugd heeft de toekomst!
• De gemeente betrekt jongeren actief bij gemeentelijk beleid wat hen direct en
indirect aangaat en ondersteunt initiatieven van jongeren.
• De VVD stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om
probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.
• De VVD wil Osse bedrijven in contact brengen met jonge talenten en investeren in
werkplekken voor startende ondernemers.
• De VVD is voorstander van HBO-onderwijs als kennisinstelling voor de regio.
• De VVD vindt dat scholen zich vooral moeten richten op kwalitatief goed onderwijs,
waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan.
• Onderwijs moet meer en beter afgestemd worden op de vragen vanuit de
arbeidsmarkt.
• De VVD wil dat er blijvend opgetreden wordt tegen voortijdig schoolverlaten en
ongeoorloofd schoolverzuim.

JEUGD &
ONDERWIJS
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LEVEN

ZORG &
WELZIJN
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De verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen ligt vooral bij de
gemeenschap en niet alleen bij de gemeente. We vinden het normaal dat familie,
buren en vrijwilligers elkaar helpen. Indien nodig worden deze ondersteund door
professionele zorgverleners. We stimuleren innovatie en zoeken zo veel mogelijk
naar een aanbod op maat.

Goede, bereikbare, betaalbare en innovatieve zorg!
• De zorgvraag staat centraal, niet de regels of het aanbod.
• Er wordt verder gegaan met de cultuuromslag van ‘de gemeente zorgt voor’ naar ‘de
gemeente zorgt dat’.
• De VVD is voorstander van het ‘1 gezin, 1 regisseur, 1 plan’ principe. Daarbij staan
veiligheid en kwaliteit centraal.
• Het werken binnen wijkteams zorgt ervoor dat de hulpvraag op korte afstand
beantwoord kan worden.
• Professionals uit gezondheidszorg, politie, jeugdhulp, gemeente, welzijnswerk en
woningcorporaties werken samen om kwetsbare inwoners en gezinnen te
ondersteunen en op weg te helpen. Ze denken en handelen hierbij buiten de vaste
kaders, zodat er efficiëntere en betere zorg op maat ontstaat.
• De VVD vindt dat de gemeente innovatie in de zorg moet stimuleren door daar
gericht op in te kopen, ruimte te geven voor pilots en slim gebruik te maken van de
mogelijkheden van ICT.
• Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD voor het vragen van een eigen
bijdrage.
• De VVD is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in depressie- en
zelfmoordpreventie bij de jeugd.
• We steunen het initiatief van de psycholance, een speciale ambulance voor ernstig
verwarde mensen, zodat deze mensen worden opgevangen door een
zorgmedewerker.
• De gemeente stimuleert slimme zorg voor ouderen en mensen met een beperking.
Door de inzet van domotica (slimme technische toepassingen) kan deze groep
langer in hun eigen omgeving blijven wonen.
• De gemeente ondersteunt het bij elkaar brengen van zorgvragers en
zorgvrijwilligers.
• De gemeente faciliteert een mantelzorgsteunpunt, waar mantelzorgers terecht
kunnen met vragen.
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