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WE LATEN ONS OOK LOKAAL HOREN!
50PLUS heeft nadrukkelijk een totaalprogramma. Kort en overzichtelijk. De groene partijen
leggen het accent op het milieu, de VVD komt vooral op voor de hogere inkomens en de
Partij voor de Dieren let vooral op het welzijn van de dieren. 50PLUS legt in dit programma
terecht de nadruk op de 50-plussers, omdat die de afgelopen jaren het meest hebben
ingeleverd. Zij hebben alle reden om hun toekomst, met zorg tegemoet te zien.

50PLUS DUS!
Stem op 21 maart 2018 op 50PLUS

1. De gemeente als werkgever
50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van een stimuleringspakket om oudere
werknemers aan het werk te krijgen, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door
oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt.
50-plussers worden serieus genomen bij sollicitaties bij de gemeente. Ze zijn ervaren en
niet extra duur of minder productief. 50PLUS wil dat de gemeente het goede voorbeeld
geeft door 50-plussers volop kansen te geven.
Ook gaat de gemeente daar waar mogelijk minder gebruik maken van flexwerkers en
payrolling.
2. Vrijwilligers
Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar het werk
mag niet leiden tot verdringing. Vrijwilligersvergoedingen blijven bij
uitkeringsgerechtigden tot een maximumbedrag vrijgesteld.
Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
Verklaring Omtrent het Gedrag is door vrijwilligersorganisaties gratis aan te vragen.
Vrijwilligerswerk bij door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties als
tegenprestatie stimuleren onder langdurige bijstandsgerechtigden.
3. Uitkeringen en armoedebestrijding
Armoede moet bestreden worden. Veel onrust en conflicten worden gevoed door te
grote inkomensverschillen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente.
50PLUS wil dat de gemeente armoede bestrijd door minimavoorzieningen aan te bieden
aan burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum.
Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kindregelingen en ondersteunende
maatregelen.
Tegenprestatie van bijstandsgerechtigden mag niet leiden tot het verdringen van
reguliere banen bij gemeente of bedrijven.
Dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het gebruik van
een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente ontmoedigt of
geweigerd worden.
Bijstandsfraude dient actief bestreden te worden. Onterechte uitkeringen dienen te
worden teruggevorderd.
4. Gemeentefinanciën
50PLUS wil het gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben en houden. We willen
volgende generaties niet opzadelen met de lasten van een (toenemende) schuld.

5. Zorg, preventie, sport en bewegen
Niet alleen de spoedeisende zorg is 7 dagen per week beschikbaar, ook bv. huisartsen
en poliklinieken moeten toewerken naar 7 dagen per week geopend. De gemeente gaat
dit actief stimuleren.
De gemeente moet streven naar kwalitatieve goede thuiszorg,
mantelzorgondersteuning, en dagbesteding, waarbij verschillen in uitvoering WMO met
(beter presterende) omliggende gemeenten worden weggewerkt.
Goede mantelzorginitiatieven om samen en gezamenlijk te wonen wil 50PLUS gaan
ondersteunen en eventuele belemmeringen vanuit de gemeente wegnemen.
50PLUS wil gemeentelijke registratie mantelzorgers, zodat financiële en andere
maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige
manier uitgewerkt kunnen worden
Extra aandacht voor preventie bij ouderen.
Stimuleren gezonde voeding en gezonde leefstijl.
De gemeente gaat activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te laten
bewegen stimuleren en ondersteunen.
6. Wonen en bouwen, inclusief langer thuis wonen
50PLUS wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om voldoende en
geschikte (en energiezuinige) woningen te bouwen voor senioren en chronisch zieken.
De gemeente dient bij woningcorporaties aan te dringen op het in stand houden en
vermeerderen van het aanbod aan sociale huurwoningen en waar nodig sociale
woningbouw te stimuleren.
De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er
meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.
Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden
door de gemeente gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke
heffingen.
7. Leefbaarheid, wijken, welzijn
Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders
aantrekken.
Politiebureaus en wijkagenten horen terug in alle wijken.
Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.
Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard met
respect voor eigen keuzes van mensen.
De gemeente stimuleert en ondersteunt een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten
voor jong én oud in wijkhuis en gemeenschapscentra.
8. Verkeer, auto en wegen
In de komende jaren zal de zelfrijdende auto snel oprukken. Het verschil tussen

openbaar en eigen vervoer zal daardoor vervagen. Dat heeft grote voordelen voor
ouderen en minder mobiele reizigers. Alle gemeentelijke besluiten moeten op deze
ontwikkeling inspelen.
Scooters waar mogelijk van het fietspad af.
Beter onderhoud van stoepen en wegen.
Gratis parkeren voor familie en mantelzorgers om eenzaamheid tegen te gaan.
9. Openbaar vervoer
50PLUS pleit voor een voordeliger tarief openbaar vervoer bij gebruik buiten de spits.
Bij elk perron en halte komen er zitplaatsen voor ouderen.
De marktwerking in het openbaar vervoer moet worden teruggedraaid. Waar mogelijk
neemt de gemeente daarin een actieve rol.
50PLUS wil een gemeentelijke publiekscampagne om opstaan voor ouderen of
minder validen in openbaar vervoer te stimuleren.
10. Energie
50PLUS wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief.
Besparende maatregelen worden gestimuleerd.
50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van ‘groene stroom’.
11. Milieu en duurzaamheid
Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS
over de leefbaarheid voor volgende generaties.
50PLUS pleit voor een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, CO2uitstoot reductie, en milieuvriendelijkheid voorop staat.
De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door
strenge handhaving regels geluidsbelasting.
Bestaande regionale havens en luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of
uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving.
12. Natuur en dierenwelzijn
Bestaande natuurgebieden worden beschermd en waar mogelijk zo veel mogelijk
opengesteld voor publiek. Natuur moet je kunnen beleven en dient daarom gemakkelijk
toegankelijk te zijn.
Bestrijding dierenleed en dierenmishandeling hoort op de gemeentelijke agenda.
13. Veiligheid / criminaliteit / politie
Stimuleren vuurwerkvrije zones en gemeentelijk professioneel vuurwerk.
Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door waar
mogelijk inzet extra wijkagenten/buurtregisseurs.
Meer controle op snelheidsovertreders in wijken.
Nog geen 10% van de woninginbraken wordt opgelost. Dat is onaanvaardbaar. De
gemeente zet zich in voor meer politiecapaciteit.
Schade aangebracht door vandalen wordt door de gemeente op de daders verhaalt.

14. Drugsbeleid en alcohol
50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren
onder zeer strenge en stringente voorwaarden en met vergunning. 50PLUS wil geen
lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland en wil dat de
gemeente zich voor zo een landelijke beleidswijziging inzet.
Stevig toezicht op eventuele verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18
jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand naar scholen (minimaal 500
meter) van belang.
De gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v.
alcohol, roken en drugs.
15. Immigratie en integratie
50PLUS staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid, ook
lokaal.
Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in principe geen
recht op gemeentelijke voorzieningen.
De gemeente biedt (in overleg met omwonenden) opvangmogelijkheden aan
statushouders en schrijnende gevallen.
De gemeente heeft een actieve rol in de integratie van nieuwkomers.
16. Leeftijdsdiscriminatie
Uit alle wet- en regelgeving, lokaal (en landelijk), moet leeftijdsdiscriminatie worden
geschrapt.
17. Onderwijs, internet
Gemeentelijke ouderencoaches helpen o.a. ouderen met internet, administratie en
alfabetiseringsprogramma’s ter bestrijding van laaggeletterdheid.
Voor iedereen die recht heeft op een uitkering is onderwijs en/of omscholing uitermate
belangrijk. De gemeente heeft hierbij een stimulerende rol.
Onderwijs voor ouderen moet meer ‘gewoon’ en daarom gestimuleerd worden.
Het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen is een punt van zorg voor
50PLUS. De gemeente dient voortijdige schoolverlating zo veel als mogelijk tegen te
gaan.
18. Lokale omroep en media
De Lokale/Regionale Omroep verzorgt vele goede programma’s en dat moet zo blijven.
De Lokale/Regionale Omroep krijgt (financiële) ondersteuning van de gemeente.
19. Cultuur en Nederlandse taal
50PLUS wil een lokale cultuurkaart ondersteunen en ziet graag een dergelijke
voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Het lastminute kaartje is
een goede mogelijkheid.
Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten is goed voor de ontwikkeling van
zowel jonge mensen als ook ouderen. De gemeente stimuleert cultuuractiviteiten voor
jongeren en voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen.
Het is van belang om verworvenheden uit het verleden, die iets zeggen over hoe onze

gemeente (én ons land) in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds
leefde, te bewaren. Het gemeentelijk erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis,
het laat zien waar wij vandaan komen.
De gemeente moet waar het kan culturele innovatie stimuleren.
20. Boeren, tuinbouwers
50PLUS is voor versterking van de positie van de agrarische sector in de gemeente.
Voedselveiligheid en het tegengaan van verspilling is een gemeentelijk aandachtspunt.
Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moet
sterk verminderd worden. Waar de gemeente dat kan probeert zij dat te bevorderen.
Beperking van grootschalige intensieve veehouderij, 50PLUS wil geen megastallen.
21. Toerisme
Nederland bestaat uit prachtige regio’s, steden en dorpen. Elk met een eigen karakter,
en dat moeten we zo houden. Daar is 50PLUS trots op.
50PLUS wil onze gemeente graag laten zien aan (buitenlandse) toeristen.
50PLUS wil dat de gemeente zich meer verder toelegt op het profileren als vakantieen/of dagbestemming.
Het openbaar vervoer moet klantvriendelijk en toegankelijk zijn voor toeristen.
Toeristenbelasting en forensenbelasting zijn 50PLUS een doorn in het oog.
Meer mogelijkheden om door het jaar te verblijven in vakantiewoning en caravan.
Creëren van een betere toeristische verbindingen tussen onze gemeente en overige
regionale toeristenpleisterplaatsen
22. Ondernemen / MKB / economie
Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van
onze lokale economie en werkgelegenheid. Deze ondernemende mensen verdienen
waar dat kan meer steun, bescherming en hulp, van de gemeente.
50PLUS wil de positie van de gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats voor
bedrijven blijvend stimuleren zodat de lokale werkgelegenheid voor jong én oud
toeneemt.
In de visie van 50PLUS stimuleert de gemeente een lokale circulaire economie waar
duurzaamheid, energiezuinigheid, en milieuvriendelijkheid centraal staan.
23. Privatiseringen
Geen privatiseringen waar dat niet in het belang is voor de samenleving.
50PLUS streeft naar het handhaven of het verwerven van een (meerderheids-) belang
door de gemeente, eventueel samen met andere gemeenten in de regio, in essentiële
activiteiten, zoals openbaar vervoer, communicatie, energie, water en gezondheidszorg.
50PLUS streeft naar meer gemeentelijke nutsbedrijven waar mogelijk.
24. Bestuurlijke vernieuwing en lokale lasten
Via een gemeentelijk referendum heeft de burger inspraak in de voordracht van de
burgemeester.
50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal
leiden tot lastenverzwaringen voor de burger en in het bijzonder ouderen. Daarom zal
50PLUS nieuwe gemeentelijke belastingen bestrijden.
Steden en dorpen, stad en platteland hebben elkaar nodig. 50PLUS is voor samenwerking
maar

geen voorstander van grote stads- en metropoolregio’s.
50PLUS is voorstander van gemeentelijke, regionale en landelijke referenda. Ook de
bevolking kan onder voorwaarden een referendum voorstellen. Meer directe
democratie dus, ook lokaal! 50PLUS laat zich graag inspireren door het beleid in
Zwitserland.
Om de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en niet over de
landelijke politiek, horen deze verkiezingen niet meer in alle gemeenten op dezelfde dag
gehouden te worden maar op verschillende momenten. De gemeente draagt deze wens
actief uit.
Gemeentelijke tarieven van bepaalde diensten, zoals paspoorten en rijbewijzen, dienen
tegen vergelijkbare, eventueel lagere, tarieven van omliggende gemeenten worden
aangeboden. Dit om de verschillen in tarieven met omliggende gemeenten te
vermijden.

WAAROM U 21 MAART 2018 50 PLUS MOET STEMMEN!
Alle burgers tellen mee in onze gemeente. Van jong tot oud. We mogen trots
zijn op een gemeente die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar
weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig moeten
kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers
het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer
moet gaan tellen.
In zo ‘n gemeente, in dat mooie land, ons Nederland, moet het een voorrecht
zijn om oud te worden.

