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Wat adviseer je te besluiten?
Bijvoorbeeld:
1. Het geactualiseerde position paper ‘ Oss en de regio 2015 – 2020, samenwerken in
perspectief’ te bespreken.
2. Het position paper met advies van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk te laten
vaststellen door de raad.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
Sinds het position paper Oss en de regio in 2013 door de raad werd vastgesteld, is er veel
veranderd. Nieuw onderzoek, het verzoek van de Provincie Noord-Brabant en de trajecten van
omliggende gemeenten zijn aanleiding om in een geactualiseerd position paper de positie van Oss in
de regio te herijken.
Welk resultaat willen we bereiken?
De gemeente Oss blijft het Maasland als haar natuurlijk ommeland zien, waarvoor zij een rol als
krachtige centrumgemeente wil vervullen. De oriëntatie van inwoners, bedrijven en instellingen is
voor de gemeente Oss leidend in de bestuurlijke indeling van de regio. De onderzoeken die sinds het
vorige position paper zijn gedaan, bevestigen de oriëntatie van inwoners.
Kernen die zich op Oss oriënteren zijn welkom bij de gemeente Oss. De positie van Oss in de regio is
ook die van verbindingsstad tussen ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Naast de sterke banden die
inwoners van de gemeenten Oss, Landerd en Bernheze hebben, blijken daar ook Uden en Veghel bij
te horen. Deze vijf gemeenten vormen een echte streek.
De gemeente Oss zet in op sterke samenwerking in As-50 verband. De gemeente wil de
samenwerking met ’s-Hertogenbosch en Nijmegen versterken.
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Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 De positie van Oss sluit aan bij de werkelijke oriëntatie van burgers.
De onderzoeken van onder andere Tordoir bevestigen dat het natuurlijke ommeland uit de huidige
kernen van Oss en de kernen Schaijk en Reek (gemeente Landerd) en Heesch (gemeente Bernheze)
bestaat. Deze kernen dragen bij aan een krachtige gemeente. Inwoners brengen dan een stem uit in
de gemeente waar zij voor werk, onderwijs, recreatie en winkelen ook vaak komen.
1.2 De gemeente kiest voor een sterke samenwerking in As-50 verband.
De onderzoeken laten duidelijker zien dat er ook sterke banden bestaan met de inwoners van Uden
en Veghel. De vijf gemeenten Oss, Landerd, Bernheze, Uden en Veghel vormen samen een streek.
Stevige samenwerking in As-50 verband blijft belangrijk.
Ten opzichte van het vorige position paper is er voor de inwoners sprake van een grotere streek dan
wij toen aannamen. De maatschappelijke opgaven kunnen we prima oplossen met een sterke As-50
samenwerking. De As-50 samenwerking moet in onze ogen wel focussen op kracht en kwaliteit.
Goede afspraken over onderlinge profilering, elkaars kracht kennen en een goede taakverdeling
dragen bij aan een effectieve en efficiente samenwerking.
1.3 De gemeente kiest voor sterkere samenwerking met gemeenten ’s-Hertogenbosch en Nijmegen.
Oss blijkt de verbindingsstad te vormen tussen ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Inwoners van Oss
oriënteren zich ook op beide steden. Een sterkere samenwerking met beide steden ligt voor de hand
op bijvoorbeeld ruimtelijke en economische thema’s. Met ’s-Hertogenbosch wordt dit jaar een
gezamenlijke strategische agenda opgesteld. Met Nijmegen bespreken we gezamenlijke thema’s op
ruimtelijk en economisch gebied.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s?
1.1 Gemeenten en inwoners besluiten zelf over hun bestuurlijke toekomst.
Gemeenten en inwoners besluiten zelf over hun bestuurlijke toekomst. De gemeente Oss kan enkel
haar eigen visie uitdragen.
1.2. De As 50 samenwerking wordt tijdelijk zwakker als Landerd, Uden en/of Bernheze een
herindeling aangaan.
Als de gemeenten Landerd, Uden en/of Bernheze een bestuurlijke herindeling aangaan (in welke
variant dan ook), dan kan dit tijdelijk de As-50 samenwerking verzwakken. De ervaring leert dat een
bestuurlijke fusie erg veel tijd en energie kost en organisaties in deze fase vooral intern georiënteerd
zijn. Dat leidt dan af van de maatschappelijke opgaven voor de streek.
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Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
-b. Communicatie
Het geactualiseerde position paper zal worden besproken met de Provincie Brabant en de
gemeentebesturen van Landerd, Bernheze, Uden, Veghel en ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Er
wordt een persbericht opgesteld over het position paper.
c. Uitvoering
-d. Overlegd met
Portefeuillehouder WJL Buijs-Glaudemans.
Gemeentesecretaris ML van Schaijk.
Directeur Stadsbeleid T. de Laat.
Hoofd communicatie W. van der Elzen.
Bijlagen
Position paper Oss en de regio
Samenvatting
De gemeente Oss handhaaft haar visie op samenwerken. Afhankelijk van de maatschappelijke
opgave zoeken we samen met bedrijven, instellingen en burgers naar een gezamenlijke aanpak. Wij
werken het liefst in lichte vormen van samenwerking. Dan is het makkelijker om de vorm van de
samenwerking te veranderen als de opgaven dat vragen.
De samenwerking in de As-50 met Landerd, Bernheze, Uden en Veghel vinden wij erg belangrijk.
Voor inwoners is dit immers de streek waar zij binding mee hebben. Samen werken we aan de
economische en sociale vitaliteit van deze streek. Als we als gemeenten onze taken onderling goed
afstemmen, kunnen we elkaar aanvullen.
De gemeente Oss blijft een krachtige centrumgemeente naast ’s-Hertogenbosch en met goede
verbindingen met Nijmegen. Met de gemeente ’s-Hertogenbosch willen we een gezamenlijke
strategische agenda opstellen. Met Nijmegen voeren we bestuurlijk overleg over fysieke en
economische thema’s.
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Oss is groot genoeg om een stem te hebben in netwerken als Agrifood Capital en het G32stedennetwerk. We kunnen de regio ook internationaal profileren. Deze netwerken dragen bij aan
een krachtige gemeente Oss in een vitale regio.
We vinden overleg niet alleen belangrijk met onze regio, maar ook binnen onze gemeente. Door de
vele kernen waaruit de gemeente Oss bestaat, is het wijk- en dorpsgericht werken een wezenlijk
onderdeel van ons beleid. We hebben bewezen dat dorpen hun eigen identiteit behouden en tegelijk
volwaardig onderdeel zijn van de gemeente Oss.
Wij blijven het Maasland als ons natuurlijke verzorgingsgebied zien. De inwoners in het Maasland
zijn voor onderwijs, werk en winkelen op Oss georiënteerd. Kernen als Schaijk, Reek en Heesch zijn
daarom van harte welkom bij onze gemeente, als de inwoners dat wensen. Het belang van de
inwoner, maar ook van bedrijven en instellingen, is voor ons uitgangspunt bij discussies over de
vormen van samenwerking.
We kijken naar bestaande patronen, bijvoorbeeld waar mensen winkelen, onderwijs volgen en
werken. Een bestuurlijke samenwerking die aansluit bij die patronen, is niet alleen voor gemeenten,
maar ook voor bedrijven en instellingen effectiever en efficiënter. Uiteraard is het aan de omliggende
gemeenten om zelf hun bestuurlijke toekomst te bepalen.
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