
 

 

 

 

OOSTERHOUT 

 
Bestuurlijk overleg VNO-NCW en gemeente Oosterhout 30 juni 2021 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft dit VNO-NCW overleg digitaal 
plaatsgevonden.  
 
Algemeen 
 
Impact coronavirus; analyse 
De huidige tweede analyse verschilt niet zoveel van de eerste. Er is met heel wat 
ondernemers gesproken en de voorzichtige conclusie mag wel getrokken worden dat 
Oosterhout een veerkrachtige gemeente is, die er eigenlijk best goed voorstaat. 
Ondanks de zware, individuele klappen die ook hier helaas gevallen zijn en waarvoor 
we de ogen zeker niet sluiten. Nijpend is momenteel het personeelstekort in de 
horeca. Veel jongeren die tijdens de lockdown wat anders zijn gaan doen, willen niet 
meer terug waardoor er inmiddels maar moeilijk aan onder meer koks en bediening 
is te komen. Daarnaast is er algehele consensus over vooral te blijven investeren in 
woningbouw en infra, aldus de tip die gemeente en ondernemers de landelijke 
politiek mee willen geven. ‘Dit is geen tijd om op de rem te trappen. We moeten juist 
nú gas bijgeven!’ 
 
Inbreng VNO-NCW bij gemeenteraadsverkiezingen  
In 2022 staan er weer gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. VNO-NCW 
Amerstreek heeft hiervoor haar speerpunten – een tienpuntenplan om Oosterhout 
nog sterker op de kaart te zetten – bij de betreffende wethouders neergelegd. 
Inbreng die zij op hun beurt zeer waarderen evenals de woorden over ‘constructief 
vergaderen’. Want dat werpt zijn zichtbare vruchten af. In de andere twee 
Amerstreekgemeenten is er geen gelijksoortig overleg en dat zorgt volgens VNO-
NCW meteen voor een afstand.  
 
Dees Melsen; nieuwe wethouder 
Per september neemt Dees Melsen het spreekwoordelijke stokje over van Robin van 
der Helm. De komende maanden wordt er ruim de tijd genomen voor een soepele 
overdracht. Voor een eerste kennismaking schoof Melsen alvast bij dit overleg aan. 
Elf jaar zit hij inmiddels in de Raad en kijkt uit naar deze mooie, nieuwe uitdaging.   
     
Arbeidsmarkt & Onderwijs 
 
RWB inzake arbeidsmigranten 
Als we in de fase van convenanten afsluiten zitten, is heb belangrijk dat we elkaar 
blijven informeren. Vandaar dat er op woensdag 21 juli alvast een afspraak staat 
waarop uitzendbureaus, grote(re) huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten, VNO-
NCW en gemeente (in de persoon van wethouder Marcel Willemsen) samen om de 
tafel gaan om te komen tot concrete afspraken en op voorhand alvast de hoop 
uitspreken dat sowieso Oosterhoutse vacatures op deze locaties ‘landen’. 
 



 

 
 
 
 
Curio hybride leeromgeving 
Kortgeleden heeft er een goed gesprek plaatsgevonden met Curio, waarbij deze 
beroepsopleider formeel gevraagd is om in dit project – het inrichten van een 
zogeheten bybride leeromgeving voor de sector logistiek; dus daadwerkelijk een 
fysieke plek te creëren op het bedrijf – te participeren en het tevens mee financieel te 
willen ondersteunen. Ook menig ondernemer heeft zich inmiddels bereidwillig 
verklaard. Hiermee is een waardevolle stap gezet in de totstandkoming. Het is nu de 
bedoeling dit initiatief van papier in de praktijk te brengen en hopen dat zoveel 
mogelijk jongeren voor deze opleiding gaan kiezen.   
 
Dashboard Economie en Arbeidsmarkt 
Een levendige en bovenal waardevolle discussie ontstond over werkzoekenden en 
vooral hoe we hen uit de kaartenbakken krijgen. Maatwerk is hierin van ongekend 
belang.        
 
Milieu & Duurzaamheid 
 
Omgevingswet 
De Omgevingswet is weliswaar (opnieuw) uitgesteld tot 1 juli 2022 “Maar wij zetten 
gewoon de ingeslagen weg voort,” zegt wethouder Marcel Willemsen. “We hebben 
simpelweg nu meer tijd maar handelen alvast naar de geest van de wet.” 
 
Duurzaamheid 
De netschaarste breekt ons inmiddels wel een beetje op. De RES (Regionale 
Energiestrategie) loopt nu. Er wordt hard gewerkt aan een uitvoeringsprogramma dat 
loopt tot 2030 en waarmee we straks dan veel van onze ambities hebben 
waargemaakt. Tevens wordt de hoop uitgesproken dat het waterstofstation – 
waarvoor de intentieverklaring al getekend is en er zelfs gesproken is over een 
mogelijke locatie – er daadwerkelijk komt.     
 
Infra & Ruimte  
 
BIZ Weststad   
De wet schrijft voor dat gebruikers in het gebied iedere vijf jaar geraadpleegd moeten 
worden over de voortzetting van een BIZ. Dat is op dit moment gaande op Weststad. 
Een enquête heeft inmiddels uitgewezen dat meer dan 70% hier voor is. Toch is er 
een beetje ruis op de lijn gekomen, klinkt vanuit VNO-NCW omdat het (nog) niet echt 
duidelijk is wie bestuurstechnisch vanuit de gemeente deze kar gaat trekken.   
 
Knelpunt Hooipolder  
Er is vermoedelijk geen onderwerp dat al langer op de agenda van dit overleg staat. 
Toch staat het niet stil. Daarvoor is het te belangrijk. Achter de schermen gebeurt 
nog altijd veel. De lobby lijkt zijn vruchten af te werpen en Arie Rietveld (voorzitter 
VNO-NCW Amerstreek) durft zelfs de belofte te doen dat in 2035 een punt gezet kan 
worden achter dit hoofdpijndossier 


