VERKIEZINGSPROGRAMMA 50PLUS GEMEENTERAAD BREDA
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SOLIDAIR MET JONG EN OUD
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50PLUS, de enige partij die echt voor de ouderen opkomt !
50PLUS werd enkele jaren geleden opgericht als een brede volkspartij voor 50-plussers.
De partij wil opkomen voor de belangen van de oudere generatie, die zich vaak niet serieus
behandeld voelt. Zo zijn ouderen nog altijd ondervertegenwoordigd in politieke functies,
omdat de meeste politieke partijen niet bereid zijn ouderen verkiesbaar te stellen.
Ouderen worden op vele manieren benadeeld, bijvoorbeeld door onevenredig zware ingrepen
in hun financiële positie (belastingen, AOW, pensioenen). Op de arbeidsmarkt worden ze
als te duur en te weinig productief gezien. 50PLUS verzet zich tegen deze achterstelling van
de 50-plussers. Daarom stelt 50PLUS ook ouderen kandidaat voor politieke functies met een
programma dat op de leefwereld van 50-plussers is afgestemd. Zo is 50PLUS in zekere zin
een politieke emancipatiebeweging voor de oudere generatie vanaf 45 à 50 jaar.
50PLUS organiseert politieke macht door samenwerking van al diegenen, jong en oud, die
door alle bevolkingslagen heen de problemen van ouderen onderkennen en willen oplossen.
50PLUS is er niet alleen voor de huidige 50-plussers, maar voor iedereen, ook jongeren, die
zich in de doelstellingen van de partij herkennen. 50PLUS werkt aan een evenwichtige
behartiging van de belangen van alle generaties om zo een generatieconflict te voorkomen.
50PLUS gaat uit van drie hoofdpunten : individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Individuele vrijheid betekent, dat ieder vrij is in het uiten van meningen en in de keuze van
wonen, werk, onderwijs, zorg en al wat verder de persoonlijke levenssfeer betreft, tot en met
de zelf beschikking bij levensbeëindiging. 50PLUS accepteert geen bevoogding door de
overheid. Alle vormen van discriminatie, waaronder leeftijdsdiscriminatie, ziet 50PLUS als
aantasting van de individuele vrijheid. De begrenzing van de individuele vrijheid is gelegen
in de waarborgen voor de vrijheid van de ander..
Sociale rechtvaardigheid beschouwt 50PLUS als de voorwaarde voor een beschaafde en
humane samenleving. Lasten worden naar evenredigheid verdeeld, ieder draagt bij naar
vermogen. Zorg voor de medemens is een uitdrukking van sociale rechtvaardigheid, waarbij
voor iedere burger een basisinkomen gewaarborgd moet zijn. Door solidariteit wordt de basis
van de verzorgingsstaat behouden.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent voor 50PLUS, dat ieder niet alleen voor
zichzelf en zijn medemens verantwoordelijk is, maar ook voor het doen functioneren en in
stand houden van zijn maatschappelijke omgeving : wijk, buurt, gemeente, land, wereld en
milieu. Klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn voor 50PLUS dan ook belangrijke opgaven.
50PLUS is inmiddels vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten,
de waterschapsbesturen en vanaf 21 maart 2018 in de gemeenteraden, zeker ook in Breda.
Steeds meer voor ouderen belangrijke taken worden door het Rijk opgedragen aan het lokale
bestuur. Een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging van 50PLUS in de gemeenteraad van
Breda is daarom nodig.. Dat garandeert, dat in het gemeentelijk beleid met de wensen van
de oudere Bredanaars rekening zal moeten worden gehouden. Een stad als Breda met een
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groeiend aantal inwoners ouder dan 50 jaar is gediend met de aanwezigheid van 50PLUS
in de gemeenteraad. De toekomstige 50PLUS-fractie staat klaar om van start te gaan !
DE SPEERPUNTEN VAN 50PLUS VOOR BREDA
In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS  een totaalprogramma voor
Breda met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.
Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij Breda en zich
herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van
jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig
heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen de
generaties. Daarbij gelden voor 50PLUS de volgende speerpunten :
1. 50PLUS  wil alle vormen van leeftijdsdiscriminatie bestrijden.
2. 50PLUS wil, dat WMO-geld dat voor de zorg is bestemd, uitsluitend aan de zorg wordt
besteed en dus niet voor andere doelen wordt ingezet. Wie zorg nodig heeft, moet erop
kunnen vertrouwen, dat de nodige zorg te allen tijde beschikbaar is.
3. 50PLUS wil, dat de WMO-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, weer in dezelfde
omvang als vóór de decentralisatie worden verstrekt, en de eigen bijdrage wordt verlaagd.
Bij de keukentafelgesprekken moeten onafhankelijke cliëntondersteuners aanwezig zijn.
4. 50PLUS wil meer aandacht en geld voor arbeidsparticipatie, bestrijding van armoede en
schuldhulpverlening. De minimumvoorzieningen en de BredaPas moeten beschikbaar
zijn voor inwoners met een inkomen tot 120 % van het sociale minimum.
5. 50PLUS wil extra waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers om hun onmisbare
werk voor oudere en hulpbehoevende medeburgers door een vrijwilligersvergoeding.
6. 50PLUS wil met een netwerk van buurtcoaches ten behoeve van de ouderenzorg ervoor
zorgen, dat zelfstandig wonende ouderen snel van hulp kunnen worden voorzien door de
wijkteams. Ze kunnen ook de ouderen ondersteunen met internet en administratie.
7. 50PLUS wil de veiligheid verbeteren door uitbreiding van de buurtpreventie en door
aanwezigheid van voldoende wijkagenten en politieposten in de wijken.
8. 50PLUS wil een goede spreiding van buurthuizen over de hele stad, toegankelijk voor
iedereen, jong en oud. Deze voorziening heeft een niet-commerciële sociale functie.
9. 50PLUS wil een inhaalslag om het achterstallig onderhoud van straten en trottoirs aan te
pakken, vooral voor de veiligheid van ouderen en gehandicapten.
10. 50PLUS wil een lager tarief voor het busvervoer in de daluren. Dat vervoer zou voor de
reizigers met een laag inkomen onder de BredaPas moeten vallen.
11. 50PLUS  wil, dat de woningcorporaties door de gemeente worden gestimuleerd om meer
en voldoende geschikte en energiezuinige woningen voor ouderen te bouwen.
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12. 50PLUS wil een voorzichtig financieel beleid zonder lastenverzwaringen. Belastingen
mogen ten hoogste worden aangepast aan de inflatie. Ruimte voor nieuwe activiteiten
moet worden gevonden door herschikking van bestaande prioriteiten.

50PLUS EN DE AMBITIES VAN BREDA
De stad Breda wil zich onderscheiden door een hoog ambitieniveau. De stad presenteert zich
als internationaal knooppunt in Europa met alle economische voordelen die dat met zich
meebrengt. De focus van het stadsbestuur ligt op innovatie en vooruitgang. In de media
wordt het beeld geschetst van een sterke, vitale en sociale stad, een economisch sterke stad
met een sterke basis. Breda is ook nog een groene en leefbare stad, gastvrij, sfeervol en een
thuis voor een grote diversiteit aan mensen.
50PLUS deelt deze ambities, maar kiest voor een meer realistische visie op de toekomst van
de stad en haar mogelijkheden. 50PLUS is zich terdege bewust, dat een niet onaanzienlijk
deel van de Bredanaars het positieve beeld van hun stad niet zo beleeft. Zij verkeren in een
minder florissante maatschappelijke positie en verwachten van de Bredase politiek vooral
aandacht voor het verbeteren van hun leefomstandigheden.
Daarom kiest 50PLUS in haar verkiezingsprogramma voor een goed evenwicht tussen
economische ontwikkeling en sociaal beleid.
Het beleid van de rijksoverheid staat al geruime tijd in het teken van een lange reeks van
bezuinigingsmaatregelen, waarvan vooral de mensen met een laag inkomen, waaronder ook
veel ouderen, het slachtoffer zijn. Het is dan aan de lokale overheid om de gevolgen ervan
zoveel mogelijk op te vangen door eigen beleid, zo nodig ten koste van andere prioriteiten.
Dat moet volgens 50PLUS de ambitie van de lokale politiek zijn.
De nadelige effecten van bijvoorbeeld het “langerthuiswonenbeleid” worden door velen
gevoeld. Ouderen worden min of meer gedwongen langer thuis te wonen, ook wie dat zelf
niet meer kan. Verzorgingstehuizen sluiten en soms is het te lang wachten op een plaats in
het verpleeghuis. Ondertussen stapelen de problemen zich op : tekorten in de thuiszorg en de
wijkverpleging. Veel ouderen belanden op de afdeling eerste hulp, steeds meer gewonden en
doden door valpartijen thuis en overbelaste mantelzorgers met alle gevolgen van dien. Een
zorgvuldiger rijksbeleid met betrekking tot de z.g. participatiesamenleving had veel leed en
extra kosten kunnen voorkomen. Nu moet de lokale overheid daarvoor in de bres springen.
In dit verkiezingsprogramma kiest 50PLUS nadrukkelijk voor die noodzakelijke aanpak.
Ook de gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd komen in belangrijke mate voor
rekening van de gemeente. Het aantal werklozen in de leeftijdscategorie boven de 45 jaar
blijft onverminderd hoog. In veel beroepen is het doorwerken op hogere leeftijd vrijwel
onmogelijk. Steeds meer ouderen moeten rondkomen van een bijstandsuitkering, een
uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid of een werkloosheidsuitkering, uitkeringen die
te laag zijn om in de kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Aanvullend gemeentelijk
sociaal beleid is daarom noodzakelijk om armoede onder uitkeringsgerechtigden zoveel
mogelijk te voorkomen. Dat betekent, dat ook eigen gemeentelijke financiële middelen
moeten worden ingezet voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
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Naast alle hooggestemde ambities voor de toekomst van de stad is voor 50PLUS evenzeer
doelstelling van beleid : de zorg voor de inwoners van Breda die op steun van de overheid
zijn aangewezen. Dat is de eerste ambitie van 50PLUS !

Economische ontwikkeling en arbeidsmarktbeleid
Aan het begin van de nieuwe raadsperiode is sprake van een positieve ontwikkeling als
gevolg van de aantrekkende economie. De werkgelegenheid neemt toe. Voor de komende
jaren mag een verdere stijging van het aantal banen en bedrijven worden verwacht.
De Brabantse economie en daarmee die van Breda groeit harder dan elders in Nederland.
Dat moet zo blijven en daarom steunt 50PLUS de economische agenda van Breda, gericht op
verdere groei en het wegnemen van onnodige belemmeringen. Van belang is daarbij vooral
ook de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt (techniekonderwijs).
Bij deze verbetering van de arbeidsmarkt verwacht 50PLUS extra initiatief van de gemeente
om meer vaart te zetten achter de aanpak van de arbeidsparticipatie. Werkzoekenden met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt , waaronder ook veel ouderen, kunnen nu gericht naar werk
worden begeleid. Daartoe moet de dienstverlening aan de werkgevers worden verbeterd. De
gemeente moet het aanbod van deze werknemers daartoe beter in beeld brengen.
Om ook 50-plussers aan het werk te krijgen is een extra stimuleringspakket van maatregelen
nodig, zoals bijvoorbeeld het concept van tandembanen waarbij oudere werknemers nieuwe
werknemers opleiden. Werkgevers moeten zo nodig worden aangemoedigd om ook mensen
met een beperking een reguliere arbeidsplaats in hun bedrijf te bieden.
Naar de mening van 50PLUS zullen extra financiële middelen moeten worden ingezet om
het beleid van arbeidsparticipatie tot een succes te maken.
Ook de gemeente als werkgever zou het goede voorbeeld kunnen geven door bij sollicitaties
aan 50-plussers ruime kansen te geven. Hun kennis en ervaring moet beter worden benut.
Werkgelegenheidsbeleid is steeds meer vooral ook regionaal beleid. Daarom pleit 50PLUS
voor versterking van de regionale samenwerking binnen de Regio West-Brabant (RWB) en
een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderwijspartners om samen
de strategische agenda voor West-Brabant aan te scherpen. Breda moet daarbij het initiatief
nemen als centrumstad, maar is geen concurrent voor de andere gemeenten in West-Brabant.
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN heeft de taak bedrijven naar de regio te
halen, niet per se naar Breda. Voor elk bedrijf moet de beste locatie worden gekozen.
De gemeentelijke overheid heeft vooral een voorwaardenscheppende taak door te zorgen
voor een optimale dienstverlening aan ondernemers, met name ook in de detailhandel en de
toeristische sector. Het midden- en kleinbedrijf en het toenemend aantal zelfstandigen zonder
personeel zijn de basis van de lokale economie en werkgelegenheid. Goede bereikbaarheid
en voldoende parkeergelegenheid zijn voor deze sector basisvoorwaarden.
Na jaren van bezuiniging door de rijksoverheid op investeringen in het wegennet zal met de
aantrekkende economie de filedruk rond Breda verder toenemen. De gemeente moet zich
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daarom niet alleen inspannen om de eigen infrastructuur te optimaliseren, maar ook in
regionaal verband druk uitoefenen op de landelijke politiek om het hoofdwegennet aan te
passen aan de ontwikkelingen en zo de bereikbaarheid te verzekeren.

Aan de economische ontwikkeling van de stad wordt komende jaren een belangrijke bijdrage
geleverd door de op stapel staande grote projecten, zoals de aanleg van de bevaarbare Nieuwe
Mark, de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden, de herontwikkeling van de Markoevers en de
plannen voor het Havenkwartier. Deze plannen leveren deze raadsperiode veel extra
werkgelegenheid op. Daarom steunt 50PLUS de uitvoering van dit ambitieuze programma.
Bij de financiering vervult het Fonds Stedelijke Ontwikkeling een belangrijke rol met het oog
op noodzakelijke cofinanciering door andere overheden, het Rijk en de Europese Unie.
Het Fonds Stedelijke Ontwikkeling dient daartoe jaarlijks van voldoende middelen te worden
voorzien door voeding met een deel van het resultaat van de jaarrekening.
Sociaal beleid, armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Ondanks de aantrekkende economie zijn veel Bredanaars nog altijd afhankelijk van een
bijstandsuitkering. De hoogte van het bijstandsniveau wordt jaarlijks door de rijksoverheid
aangepast. 50PLUS is van mening, dat die basisvoorziening voor velen ontoereikend is om in
het levensonderhoud te voorzien. Veel bijstandsgerechtigden bouwen daardoor zeer hoge
schulden op met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Het sociaal minimum schiet tekort.
Op de hoogte van het bijstandsniveau heeft de gemeente geen invloed. Ze kan alleen in de
meest schrijnende gevallen hulp bieden door bijzondere bijstand en andere ondersteunende
maatregelen. Daarbij wordt terecht de nadruk gelegd op de bestrijding van armoede onder
kinderen. 50PLUS steunt het gemeentelijk beleid van armoedebestrijding en schuldhulp
verlening, maar wil die aanpak intensiveren en daarbij ook meer aandacht voor de armoede
onder ouderen en zzp’ers. Het door de rijksoverheid verstrekte budget is onvoldoende om
die aanpak mogelijk te maken. Daarom wil 50PLUS , dat voor de armoedebestrijding ook
eigen gemeentelijke financiële middelen worden ingezet om minimumvoorzieningen en de
BredaPas aan te bieden aan personen met een inkomen tot 120 % van het sociale minimum.
Maatschappelijke ondersteuning
De decentralisatie naar de lokale overheid in 2015 van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en taken
van maatschappelijke ondersteuning heeft voor Breda vooralsnog geen financiële tekorten
doen ontstaan. Wel is onmiskenbaar sprake van verschraling van de voorzieningen.
Voor participatie en bijstand zijn de middelen niet toereikend om een stevig beleid te kunnen
voeren. Voor de diverse onderdelen van maatschappelijke ondersteuning is dat evenzeer het
geval. Voor een optimale uitvoering van de WMO is er te weinig geld. De decentralisatie is
in wezen een bezuinigingsoperatie van de rijksoverheid, die op gemeentelijk niveau niet ten
volle kan worden opgevangen. Onvoldoende middelen, dus minder zorg en voorzieningen.
De vergrijzing van de bevolking legt tegelijkertijd een toenemende druk op het budget voor
de diverse vormen van maatschappelijke ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. De eigen
bijdrage vormt nu al voor velen een probleem. Daarom wil 50PLUS een verlaging van de
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eigen bijdrage, zowel voor huishoudelijke hulp als voor verstrekking van hulpmiddelen. Deze
voorzieningen moeten weer worden verstrekt op het zelfde niveau als vóór de decentralisatie.
Een bijkomend risico voor omvang en kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning is
gelegen in het feit dat de WMO-gelden niet geoormerkt zijn en daardoor ook voor andere
doelen kunnen worden ingezet. 50PLUS zal zich met kracht daartegen verzetten. Gelden die
bestemd zijn voor de zorg moeten aan de zorg worden besteed. Wie zorg nodig heeft, moet
te allen tijde zeker zijn dat die zorg ook beschikbaar is.
Zorg, welzijn en leefbaarheid
Het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen, uit eigen keuze of omdat verzorgingshuizen
worden gesloten, neemt toe en vraagt om ondersteuning. Waar gemeentelijke voorzieningen
achterwege blijven, wordt in toenemende mate een beroep gedaan op inzet van vrijwilligers
en mantelzorgers. Daarom verdienen zij maatschappelijke waardering en ondersteuning.
50PLUS wil gemeentelijke registratie van mantelzorgers, zodat financiële en andere
maatregelen ter ondersteuning op een eenvoudige manier uitgewerkt kunnen worden.
Door de inzet van vrijwilligers kunnen oudere en hulpbehoevende Bredanaars langer in de
eigen leefomgeving zelf regie op hun leven houden. Zonder vrijwilligers is dat niet mogelijk.
Vrijwilligers, soms zelf financieel minder bedeeld, moeten kosten maken om naar hun werk
te komen en daarom wil 50PLUS een beperkte vrijwilligersvergoeding mogelijk maken.
Ook het wijkgericht werken in het kader van het concept Breda Doet is van belang voor het
welzijn van ouderen en gehandicapten. In hoeverre deze sociale innovatie aan de hoge
verwachtingen beantwoordt, zal komende jaren moeten blijken. Blijvend zorgen voor elkaar
is op dit moment nog een mooi ideaal. Die aanpak krijgt gestalte in wijkplatforms om samen
met wijkbewoners concrete sociale initiatieven te nemen en zo aan de zorgvraag te voldoen..
Voorlopig is de indruk, dat een en ander mede wordt ingegeven door de wens om het budget
in het sociaal domein beter te beheersen en dat het meer steunt op vrijwilligers dan op
professionals. 50PLUS hoopt niettemin, dat Breda Doet een succes wordt.
Onder de thuiswonende ouderen verdienen mensen met dementie bijzondere aandacht.
Voor hen is hulp in de huishouding, de beschikbaarheid van goede vormen van dagbesteding
alsmede het vervoer heen en terug onmisbaar om langer thuis te kunnen blijven wonen.
Niet alleen de spoedeisende zorg moet 7 dagen per week beschikbaar zijn, ook huisartsen en
poliklinieken moeten toewerken naar 7 dagen per week beschikbaarheid De gemeente gaat
dit actief stimuleren.
Voor mensen met een handicap is de toegankelijkheid in de openbare ruimte en openbare
gebouwen vaak nog een probleem. Voor de gemeente is er in dit opzicht in eigen huis nog
het nodige te doen, maar de gemeente moet zich ook sterk maken voor verbetering van de
faciliteiten in de particuliere sector, zoals de horeca, toeristische attracties, culturele
voorzieningen en ook bij evenementen.
Ook de slechte onderhoudstoestand van straten en trottoirs tast het leefgenot van bewoners,
met name ouderen en gehandicapten, aan. Ook onvoldoende onderhoud van het openbaar
groen wordt als negatief ervaren. In het belang van de leefbaarheid in wijken en dorpen moet
op dit gebied naar de mening van 50PLUS een inhaalslag worden gemaakt.
7

De inzameling van het huisvuil levert problemen op voor ouderen en mensen met lichamelijke
beperking bij het wegbrengen van afval naar de opvangcontainer voor restafval. Dit moet
worden opgelost. Hulp van buren is niet altijd beschikbaar.
Leefbaarheid wordt in hoge mate bepaald door het gevoel van veiligheid dat inwoners in de
eigen woonomgeving ervaren. Daarom moet de buurtpreventie worden uitgebreid.
Ook politieposten en de aanwezigheid van voldoende wijkagenten zijn van groot belang.
De wijkagent zou op vaste tijden op posten in de wijk een spreekuur kunnen houden.
Met oprichting van een netwerk van buurtcoaches ten behoeve van de ouderenzorg kunnen
zelfstandig wonende ouderen snel van hulp worden voorzien via de wijkteams.
Gemeentelijke ouderencoaches kunnen ouderen ondersteunen met internet en administratie.
Gemeentelijke informatie moet op papier en via telefoon beschikbaar blijven.
Ter bestrijding van laaggeletterdheid moeten alfabetiseringsprogramma’s worden opgezet.
De gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren ten aanzien
van alcohol, roken en drugs.

Cultuur, sport en recreatie
De gemeente voorziet in een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong en oud op
het gebied van cultuur en sport. Het particulier initiatief van de inwoners dient te worden
gefaciliteerd met accommodaties en een ruimhartig subsidiebeleid.
Met een bloeiend cultureel leven en een grote verscheidenheid aan sportverenigingen wordt
een prettig leef- en woonklimaat geschapen, dat bezoekers en bedrijven aantrekt. Dat is ook
van belang voor de economische ontwikkeling van de stad.
Stimulering van culturele innovatie past in de ambitie van Breda.
Met de opening van het nieuwe Stedelijk Museum Breda in 2017 is een belangrijke stap gezet
in het Bredase cultuuraanbod. Erfgoed en beeldcultuur worden daarin gecombineerd.
Het behoud van het gemeentelijk erfgoed is voor 50PLUS van grote betekenis.
Om het verenigingsleven te stimuleren staat de gemeente in voor een goede spreiding van
wijk- en buurthuizen over stad, wijken en dorpen, beschikbaar voor alle groepen, jong en
oud. Deze accommodaties hebben een onmisbare sociale functie. Die functie komt in het
gedrang als buurthuizen noodgedwongen steeds vaker commercieel worden geëxploiteerd.
De actieve sportbeoefening kan een impuls worden gegeven door grote sportevenementen
naar de stad te halen. Dat is ook van belang voor het toerisme en de economie.
In het algemeen zijn evenementen een belangrijk middel om de stad aantrekkelijker te maken.
Daarbij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat aan evenementen ook bezwaren zijn
verbonden : geluidsoverlast, verkeersdruk en veiligheidsrisico’s. Met regelgeving en overleg
tussen alle betrokkenen kunnen die problemen worden opgelost. Toch moet volgens 50PLUS
de ontwikkeling van het evenementenbeleid kritisch worden gevolgd om festivalisering van
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de stad te voorkomen. Beperking van de evenementen qua aantal, locatie en geluidsbelasting
is op den duur onvermijdelijk.
De bvo NAC-Breda is zonder enige twijfel van groot maatschappelijk belang voor de stad ,
zowel voor de passieve sportbeleving als voor de naamsbekendheid en promotie van Breda.
Daardoor is in de loop der jaren een vorm van financiële verstrengeling tussen NAC-Breda en
de stad Breda ontstaan, die door 50PLUS als ongewenst wordt gezien. Om daaraan een einde
te maken is verkoop van het stadion en daarmee de beëindiging van de verhuurder-huurder
relatie de beste oplossing. NAC kan ook zonder die steun op eigen kracht voortbestaan.
Woningbouw
Komende jaren gaat Breda een inhaalslag maken met de woningbouw in de sociale sector :
meer goedkope en betaalbare woningen en ook woningen in het middeldure segment.
50PLUS wil, dat de woningcorporaties door de gemeente actief worden gestimuleerd om
ook voor de ouderen voldoende geschikte en energiezuinige woningen te bouwen. Er is een
groeiende behoefte aan woningen voor ouderen als gevolg van de sluiting van steeds meer
verzorgingshuizen. Gemeente en corporaties tonen nog altijd te weinig daadkracht.
Naast de plannen van de corporaties moet er voldoende ruimte blijven voor bouw van
seniorenwoningen in de vrije sector.
Voor alle woningtypen geldt, dat de bouwvoorschriften zodanig moeten worden aangepast
dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd. Ook moet daarbij extra
aandacht worden gegeven aan de eisen van brandveiligheid, juist voor ouderen.
Voor de ouderen die in de eigen woning willen blijven wonen, is verruiming van de in 2016
ingevoerde blijverslening van belang. Ze worden daardoor in staat gesteld met een gunstige
financiering de eigen woning levensloopbestendig te maken.
Kortom : 50PLUS wil meer ruimte voor de ouderen op het gebied van de volkshuisvesting.

Mobiliteit en openbaar vervoer
De bereikbaarheid van de stad en de dorpen en daarmee de economische aantrekkelijkheid
van Breda verdient volgens 50PLUS een hoge prioriteit.
Dat betreft niet alleen de aanpak van de rondwegen om de stad, maar ook het toepassen van
innovatieve oplossingen in verkeersregelinstallaties waardoor de doorstroming bevorderd
wordt (smart mobility). Die doorstroming is ook op de singelroutes een punt van zorg dat
zo spoedig mogelijk moet worden aangepakt.
Het verwijzingssysteem naar de parkeergarages moet worden verbeterd.
Om het parkeren in woonstraten te reguleren heeft 50PLUS een voorkeur voor het invoeren
en handhaven van blauwe zones. Een dergelijk systeem is efficiënter en meer gastvrij dan
betaald parkeren. De voortdurende discussie over parkeertarieven wordt dan vermeden.
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Beter onderhoud van wegen en straten is van belang voor zowel de verkeersveiligheid als de
leefbaarheid. 50PLUS wenst daartoe extra inspanningen. Er is duidelijk sprake van een
achterstand die moet worden ingelopen.
Een goede en veilige fietsinfrastructuur is van belang voor kinderen en ouderen. Dat is ook
goed voor het milieu en de doorstroming in het verkeer.
Voor het busvervoer bepleit 50PLUS een lager tarief bij gebruik buiten de spits in de daluren.
Daarmee wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd en worden ouderen en
reizigers met een laag inkomen gefaciliteerd. Wellicht kan dit vervoer onder de BredaPas
komen te vallen.
De busroutes moeten zodanig worden ingedeeld, dat opstapplaatsen aanwezig zijn in de
directe nabijheid van seniorenhuisvesting.
Duurzaamheid en klimaatadaptatie
50PLUS steunt met overtuiging het gemeentelijk streven naar een duurzaam Breda.
Er worden daartoe diverse stappen gezet, zoals verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed,
het treffen van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie of het stimuleren van duurzame
energiebronnen. Voor 50PLUS is van belang, dat door het terugdringen van de CO2-uitstoot
en andere milieumaatregelen gewaakt wordt over de leefbaarheid voor volgende generaties.
50PLUS pleit voor een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, reductie van
CO2-uitstoot en milieuvriendelijkheid voorop staan.
Het stimuleren van particulieren en ondernemers om woning en bedrijf te verduurzamen is
een taak van de overheid, maar kan volgens 50PLUS niet worden afgedwongen.
Maatregelen van verduurzaming leiden in de aanloop vaak tot hogere kosten, waarna pas op
langere termijn de voordelen zichtbaar worden. Daarom past terughoudendheid bij het aan de
inwoners opleggen van hogere lasten.
Om de stad aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (overstroming, hittestress,
wateroverlast en droogte) is een goede afstemming van belang met het waterschap Brabantse
Delta als samenwerkingspartner in stedelijk waterbeheer.

Openbare orde en veiligheid
Op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving verwacht 50PLUS een effectieve
aanpak door een goede samenwerking van alle daarbij betrokken personen en instanties.
Het gaat daarbij niet alleen om bestrijding van eenvoudige vormen van criminaliteit en
overlast in de woonomgeving, maar ook om de strijd tegen de georganiseerde misdaad.
Door criminele investeringen in vastgoed en een toenemende vervlechting tussen onderen bovenwereld wordt de maatschappelijke orde ernstig bedreigd. Naast deze criminele
ondermijning is er ook het gevaar van ondermijning van de rechtsstaat door toenemende
radicalisering en de dreiging van terrorisme. Door deze ontwikkelingen wordt zware
druk gelegd op de politie, met als gevolg dat minder capaciteit resteert voor de dagelijkse
politiezorg. Wijkagenten zijn daardoor minder inzetbaar voor hun werk in de wijken.
Daarom wil 50PLUS, dat de gemeente met kracht blijft pleiten bij de rijksoverheid voor
meer politiecapaciteit, met name voor meer wijkagenten.
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Verder wil 50PLUS de handhaving van gemeentelijke regelgeving verbeteren door de
inzet van meer buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).
50PLUS wenst afschaffing van de strafbaarstelling van softdrugs. In afwachting van de
wetswijziging dient het huidige coffeeshopbeleid te worden voortgezet. Dat beperkt de
overlast van straathandel en voorkomt bij goede voorlichting gezondheidsrisico’s.
Tegen de handel in harddrugs moet met kracht worden opgetreden.
Vuurwerkoverlast dient te worden verminderd door instelling van vuurwerkvrije zones.

Democratisch bestuur
Met de invoering van een nieuw vergadermodel voor de gemeenteraad wil Breda de lokale
democratie verstevigen en meer draagvlak creëren voor het gemeentelijk beleid.
50PLUS is van opvatting, dat door de nieuwe wijze van vergaderen de inbreng van de
inwoners beter tot zijn recht kan komen. Daardoor wordt de positie van de gemeenteraad als
volksvertegenwoordiging versterkt. 50PLUS wil daaraan een positieve bijdrage leveren.
Naast deze verandering van de vergaderwijze worden meerdere vernieuwende initiatieven
genomen om de inwoners te betrekken bij het bestuur door hen een inbreng te laten leveren
bij het maken van plannen voor hun buurt, wijk of dorp. 50PLUS steunt deze keuze voor
innovatief en participatief besturen, zoals dat bijvoorbeeld vorm krijgt in het concept Breda
Begroot. Daarbij krijgen bewoners de mogelijkheid om binnen een door de gemeente
verstrekt budget plannen voor hun wijk of dorp te maken.
Naast dergelijke experimenten moeten volgens 50PLUS de wijk- en dorpsraden voor de
gemeente een belangrijke overlegpartner blijven.

Financieel beleid
50PLUS wil een voorzichtig financieel beleid zonder lastenverzwaringen voor inwoners en
bedrijven. De onroerendezaakbelasting en overige gemeentelijke belastingen (rioolrecht en
afvalstoffenheffing) mogen ten hoogste worden aangepast aan de inflatie.
Belastingverlaging, indien mogelijk, ziet 50PLUS als een na te streven ideaal.
50PLUS hoopt, dat de landelijke politiek definitief afziet van verruiming van het gemeentelijk
belastinggebied, dus geen uitbreiding van de gemeentelijke bevoegdheid om belastingen te
heffen. Daardoor zou een verschuiving van rijksbelastingen en belastingdruk naar de
gemeentelijke belastingbetaler mogelijk worden gemaakt. Dat is volgens 50PLUS hoogst
ongewenst.
50PLUS is zich bewust, dat de prioriteiten van haar verkiezingsprogramma soms tot extra
uitgaven leiden. De ruimte daarvoor moet worden gevonden door herschikking van beleid.
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