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50 PLUS partij
Hoofdbestuur 2021

Oss, 22 februari 2021.
Betreft : kandidaatstelling voorzitter 50plus
Geachte leden, geacht Hoofdbestuur,
Na het volgen van de topkadercursus in 2013/2014 mocht ik mezelf kaderlid van 50plus noemen.
Een titel welke ik met trots uitdroeg en een basis vormde voor mijn inzet op vele kieslijsten, in
selectiecommissies, bij verkiezingscampagnes en bij het verrichten van vele hand- en spandiensten
voor de partij.
Waar ik kon helpen deed ik dat graag, zodat ouderen een stem konden krijgen en er voor hun
rechten kon worden opgekomen.
Met mijn 63 jaar mag ik steunen op een zeer ruime ervaring in de politiek. Ruim 30 jaar ben ik actief
in de gemeentepolitiek. Eerst 4 jaar als commissielid, daarna 26 jaar als gemeenteraadslid,
fractievoorzitter, lijsttrekker en wethouder.
Sinds 2018 ben ik opnieuw wethouder met Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Centrumbeleid,
Verkeer en Mobiliteit in mijn portefeuille. Dit voor de lokale partij Beter Oss, een door mijzelf in 2012
opgerichte partij.
Wat me pijn doet is de negatieve publiciteit over de 50plus partij. Dat is helaas geheel aan onszelf te
wijten. Ik prijs me gelukkig met bijna niemand binnen de partij onenigheid te hebben.
Misschien wel omdat ik duidelijk ben, geen verborgen agenda heb en niet op zoek ben naar een
baantje, wel hard op inhoud ben, maar zacht op relatie.
Mijn humor relativeert en mijn regel dat afspraak afspraak is laat weinig ruimte voor misverstanden.
Als politicus heb ik altijd een pleidooi gehouden om bestuur en politiek strikt gescheiden te houden.
Laat ik voorzichtig zeggen dat ik dat wel eens mis bij 50plus.
Ik wil een partij die eenheid uitstraalt, waarbij het Hoofdbestuur doet wat het doen moet, zoals het
zorgdragen voor een goede kieslijst, een aansprekend programma, een spetterende campagne,

scholing van leden, het houden van zinvolle ledenvergaderingen, het voeren van een correcte
administratie, het bewaken van die eenheid en andere verenigingszaken.
Het rapport Partijvernieuwing kan een leidraad zijn voor de toekomst.
Onze politici verschijnen in talkshows, geven paginagrote interviews en presenteren zich in
allerhande tv programma’s, niet de voorzitter.
Dat ik een brede bestuurlijke ervaring heb, mag duidelijk blijken uit mijn cv. Het wethouderschap in
een G40 gemeente brengt enige statuur lijkt mij, evenals een relatienetwerk op niveau.
Als actief lid is mijn netwerk binnen de partij groot, zeker in Noord Brabant.
Gedurende mijn lange politieke loopbaan mocht ik vele keren het Binnenhof bezoeken voor
bestuursvergaderingen, kaderbijeenkomsten, waterschapvergaderingen, verkiezingsbijeenkomsten
en dergelijke.
In 2017 / 2018 mocht ik als fractiemedewerker van de 50plus fractie 1e Kamer iedere week zien
welke enorme hoeveelheid werk er moest worden verzet door de 2e en 1e Kamer fracties. Toen zag ik
de enorme inzet van onze politici en de hectiek van het Binnenhof van zeer dichtbij.
Een leerzame en spannende tijd.
Diverse leden vroegen of ik wilde solliciteren naar de functie van voorzitter.
Mijn handen jeukten al langer en het verzoek van een aantal leden was nog dat ene zetje wat nodig
was om mijn hart iets meer voorrang te geven boven mijn verstand.
Wanneer de leden kiezen voor nog 6 andere gedreven en oprechte Hoofdbestuursleden, dan gaat
het helemaal goed komen.

Met vriendelijke groet,
Mr Joop van Orsouw
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Werkervaring

zelfstandig ondernemer 1988 - 2018
Laatste kerntaken : makelaardij, taxatie en juridisch advies

Huidige functie

wethouder Gemeente Oss sinds juni 2018 – heden
voor een lokale partij : Beter Oss
Portefeuille : Wonen, Ruimtelijke Ordening, Stadscentrum,
Verkeer en Mobiliteit, Woonwagen zaken
Lid DB regiotaxi
Lid AB Heesch West bedrijventerrein

Politieke ervaring

1990 tot 1994 commissielid geen raadslid, fractiesecretaris.
1994 – 2018 : lid van de gemeenteraad van Oss.
( 92.000 inwoners )
Daarvan ben ik 5 jaar wethouder geweest o.a. met milieu,
personeel en organisatie, ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, economische zaken
en financiën in portefeuille.
14 jaar fractievoorzitter, 4 keer lijsttrekker.

Andere functies in verleden bestuurslid VVD afdeling Oss belast met het organiseren
van verkiezingscampagnes ( 6 x ),
bestuurslid woningbouwcorporatie Sint Willibrordus te Oss
( nu Brabant Wonen ), lid Streekraad, commissaris
PNEM, commissaris Maaslandgas, voorzitter Stichting
Onroerend Goed Oss, Lid waterschapsbestuur Maaskant,
bestuurslid en medeoprichter Jonge Bedrijven Sociëteit,
districtsbestuurder NeVoBo,
voorzitter recreanten NeVoBo, vice voorzitter
zwemvereniging, lid reconstructiecommissie,

lid diverse provinciale commissies zoals stuurgroep
A59, Brabantse rivieren en kanalen, Waalboss.
Lid landelijke partijcommissie buitenlandse zaken en
ontwikkelingssamenwerking VVD.
President Stichting Carnavals Viering Oss ( 4 jaar )
Secretaris Businessclub bvo TOP Oss. ( 10 jaar )
Secretaris Brabantse Carnavals Federatie ( 7 jaar )
Huidige politieke partij

Beter Oss. Een door mijzelf in 2012 opgerichte lokale
politieke partij met een sterk sociaal en economisch
karakter, met een speciaal oog voor ouderen en
verenigingen. Sinds maart 2018 met 3 raadszetels
Beter Oss heeft 3 commissieleden/burgerleden.
Voorheen lid geweest van VVD ( tot 2008 ) en Trots op
Nederland.( tot 2012 )
Lid 50 PLUS sinds 2013

Activiteiten voor 50PLUS :
Topkaderopleiding 50PLUS gevolgd in 2013/ 2014.
Kandidaat voor 50PLUS bij EU verkiezing 2014.
Kandidaat voor 50PLUS Provincie Noord Brabant 2015
Kandidaat voor 50PLUS Waterschap Aa en Maas 2015
Kandidaat voor 50PLUS 1e Kamer verkiezing 2015
Kandidaat voor 50PLUS 2e kamer verkiezing 2017
Kandidaat voor 50PLUS Provincie Noord Brabant 2019
Delegatieleider onderhandelingen Gedeputeerde Staten
2015 en 2019.
Lid algemeen bestuur Waterschap Aa en Maas ( namens
50PLUS partij ) 2016 – 2018 ( gestopt wegens
onverenigbaarheid met wethouderschap )
Voorzitter selectiecommissie bestuur Brabant 2016
Lid selectiecommissie Provinciale Staten 2019
Voorzitter Stichting Fractiegelden Provinciale 50PLUS
Fractiemedewerker 1e Kamer fractie 50 PLUS 2017 – 2018
Allerhande campagne activiteiten alle verkiezingen na 2013
Onderscheiding

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

