
 

 

 

 

OOSTERHOUT 

 
Bestuurlijk overleg VNO-NCW en gemeente Oosterhout 10 december 2020 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft dit VNO-NCW overleg digitaal 
plaatsgevonden.  
 
 
Onderwijs 
Samenwerking bedrijfsleven- Curio 
De provincie is voor wat betreft het onderdeel “Brabant Leert” bereid om, anders dan oorspronkelijk de 
bedoeling, te investeren in aanvullende projecten. De provincie is enthousiast over het project 
“samenwerking bedrijfsleven- Curio” en mogelijk wordt er voor de verdere uitrol van dit 
project geld beschikbaar gesteld. De komende weken zal dit nader uitgewerkt worden.  
Na goedkeuring van de provincie voor financiële bijdrage zal eerst zal worden gestart met de 
sector Logistiek, omdat deze makkelijk gekoppeld kan worden aan het LPA (Logistiek 
Platform Amerstreek). Daarna mogelijk ook uitrollen binnen de sectoren Maakindustrie en 
Techniek.  
 
Stageplaatsen 
Vanuit het bedrijfsleven wordt aangegeven dat zij weldegelijk stageplaatsen beschikbaar 
hebben, maar delen de zorg dat zij niet worden benaderd door stagiaires en/ of scholen.  
VNO-NCW is hierover in gesprek met Rob Neutelings van het Curio college. 
 
 
Economie en Arbeidsmarkt 
Dashboard Economie en Arbeidsmarkt 
De economische monitor die ondernemers voorheen gewend waren om per kwartaal te 
ontvangen heeft plaatsgemaakt voor een nieuw dashboard Economie en Arbeidsmarkt. 
Zowel de gemeente als ook de ondernemers geven aan dat in deze nieuwe versie veel meer 
gegevens zijn terug te vinden en dat het een overzichtelijker beeld geeft. Het enige dat 
ontbreekt zijn actuele cijfers van 2020 op het gebied van werkloosheid/ werkzoekende. Zeker 
rondom COVID19 een belangrijke item om geactualiseerd te hebben. Deze zal nog worden 
toegevoegd. 
 
Programma Economie en Arbeidsmarkt 
Momenteel wordt er vanuit de gemeente Oosterhout hard gewerkt aan het schrijven van een 
programma Economie en Arbeidsmarkt.  
In dit programma is duidelijk terug te lezen welke bestaande sterke sectoren er binnen 
Oosterhout zijn en welke aanvullende sectoren een bijdrage leveren aan de versterking van 
deze bestaande sectoren. 
Daarnaast worden stakeholders betrokken bij de opstelling van het stuk. 
Als het programma klaar is zal deze worden gedeeld met VNO-NCW. 
 
  



 

 
 
 
Arbeidsmarkt 
Eén regionaal loket arbeidsmarkt 
West-Brabant start per 1 december 2020 met een pilot. 
 
8-puntenplan arbeidsmarktregio’s Brabant- Zeeland 
VNO-NCW heeft haar visie voor de crisisbestrijding in de arbeidsmarktregio’s gepresenteerd 
aan de hand van een 8-puntenplan. Gemeente Oosterhout ondersteunt dit plan volledig. Het 
is belangrijk dat alle gemeentes in West-Brabant hierbij aanhaken. Als goed voorbeeld kan 
hierbij Oost-Brabant dienen. 
Het plan is terug te vinden via: https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/wp-
content/uploads/2020/12/VNO-Brabant-Zeeland-8-puntenplan-arbeidsmarktregios.pdf  
 
Mobiliteit 
Overlast vrachtwagenparkeerplaats Vijf Eiken  
Momenteel worden er op verschillende momenten controlerondes gelopen door 
ondernemers die gevestigd zitten op Vijf Eiken/ Heihoef en handhaving. Dit om in beeld te 
brengen wat voor chauffeurs gebruik maken van de vrachtwagenparkeerplaatsen. Begin 
volgend jaar volgt hiervan de resultaten en actiepunten voor opvolging van deze 
inventarisatie. 
 
Hooipolder 
Het is belangrijk dat niet alleen gemeenten signalen af blijft geven in de regio, maar ook het 
bedrijfsleven wordt geadviseerd om richting stuurgroep Logistiek in West Brabant aandacht 
te blijven vragen en signalen af te blijven geven wat de economische gevolgen zijn zolang 
Hooipolder niet wordt aangepakt. Ook goed om Hooipolder te koppelen aan de Regionale 
Investeringsagenda. 
 
COVID19 
Wachttijden coronatesten 
Ondernemers geven aan dat de wachttijden voor de coronatesten niet meer zo lang zijn als 
een aantal maanden geleden. Veel ondernemers maken inmiddels gebruik van commerciële 
sneltesten. VNO-NCW geeft aan dat mogelijk vanaf 21 december sneltesten via het Rijk zijn 
te bestellen, deze zijn goedgekeurd en voldoen aan de eisen. 

Regelingen 
Er zijn nieuwe regelingen beschikbaar gesteld om ondernemers te steunen. Een nieuw 
overzicht zal beschikbaar worden gesteld voor VNO-NCW.  

Steun lokale horeca  
De gemeente Oosterhout is ook bezig om speciale steun richting lokale horeca ondernemers 
op te zetten. Zo wordt er een hulploket opgezet om met deze ondernemers mee te kijken of 
zij alle mogelijke ondersteuningen hebben benut of mogelijk nog ergens recht op hebben. 
Daarnaast wordt ook gekeken naar versoepeling van de BBZ- regeling (Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen). 

  



 

 

 

Duurzaamheid 
Energiepark A59 
Er wordt door Eneco een vergunningaanvraag ingediend voor het plaatsen van twee extra 
windmolens. In eerste instantie was het de bedoeling om drie windmolens te plaatsen, maar 
om tegemoet te komen aan de zorgen van de bewoners uit Dommelbergen, wordt één 
windmolen geschrapt. 

Zon op bedrijfsdaken 
De gemeente is erg enthousiast met het project Zon op bedrijfsdaken en het aantal 
zonnepanelen dat inmiddels al is gerealiseerd op daken van bedrijven. Een aantal 
ondernemers blijft wel de zorg uitspreken over de manier van werken vanuit ECONNETIC. 

 

 

 

 
 


