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door Tom de Louw
OSS - Bij de gemeente Oss is een werkgroep samengesteld die gaat bekijken wat de gevolgen van het
massaontslag bij MSD zijn. Dat antwoordde wethouder Jan van Loon gisteravond aan de gemeenteraad op
vragen van de PvdA.

Vorige week werd bekend dat er 440 onderzoekers voor eind 2016 worden ontslagen bij de farmaceut.
"Daarna hebben we niet stilgezeten", aldus Van Loon. "We hebben gesproken met de BOM, provincie en
ministerie. Vóór deze vergadering ben ik met de burgemeester nog bij de directeur van het Pivot Park
geweest." De wethouder heeft verder contact gehad met europarlementariër Lambert van Nistelrooij om te
kijken of Brussel iets kan doen. Volgens Van Loon is het te vroeg om te zeggen wat al die gesprekken
hebben opgeleverd. Een afspraak met de ondernemingsraad van MSD is inmiddels gemaakt.
De werkgroep bij de gemeente houdt zich bezig met drie zaken: de gevolgen voor de mensen die worden
ontslagen, het behouden van de kennis van de onderzoekers voor de regio en de ontwikkeling van het Pivot
Park. "Ja, de ontslagen bij MSD zijn zorgwekkend", herhaalt Van Loon.
Oss vraagt MSD om de gemeente op de hoogte te houden van het aantal ontslagen onderzoekers dat
opnieuw werk vindt. Wethouder Van Loon meldt dat er contact is geweest met het UWV.
Het banenverlies treft vooral het ontwikkelingscentrum van MSD in Oss. Voor de medewerkers die worden
ontslagen is er een sociaal plan. De PvdA'ers Jan Vos en Mariëtte Hamer stelden vorige week al
Kamervragen over het grootschalige ontslag. Een paar jaar geleden moesten er al 1.500 mensen weg bij
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