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Verkiezingsprogramma 50PLUS
Provinciale Staten Zuid Holland
20 maart 2019

“van Welvaart naar Welzijn”

Voor 50PLUS in Zuid Holland is het Welzijn van met namen oudere en kwetsbare
inwoners van de provincie leidend in de door de partij te bereiken doelen. De
beschikbare ruimte en mogelijkheden die de Provincie biedt zijn belangrijke
uitgangspunten om met de daarbij behorende en beschikbare middelen deze
doelstelling te bereiken
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Inleiding
De Provincie krijgt een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van taken die direct
verbonden zijn met de inwoners van Zuid Holland. De implementatie van de omgevingswet
en de daarbij behorende omgevingsvisie –en plan vormen een belangrijke basis voor de
betrokkenheid van de inwoners voor wat betreft hun woon- en leef omgeving.
De 50PLUS partij wil met dit verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten van Zuid
Holland een bijdrage leveren aan de betrokkenheid van de inwoners bij hun woon- en leef
klimaat. Niet het welvaarts - maar het welzijns niveau van de inwoners staat hierbij centraal.
Ons democratisch stelsel is aan vernieuwing toe. De directe democratische invloed van de
inwoners lees kiezer blijft beperkt tot het één maal in de vier jaar een kruisje met een rood
potlood op een stembiljet plaatsen achter de kandidaat van uw keuze.
De 50PLUS partij ziet dit graag anders en wil de inwoner meer en beter direct betrekken bij
mogelijke ontwikkelingen en besluiten in relatie tot hun woon – en leef milieu. 50PLUS wil
bindende regionale- maar ook lokale en landelijke referenda. Ook de inwoners kunnen
onder wettelijke voorwaarden een (bindend) referendum voor stellen. Wij zijn voorstander
van vormen van directe democratie. Ons dualistisch stelsel (scheiding bestuur en
volksvertegenwoordiging) functioneert niet naar behoren en moet hard nodig herzien
worden. In dit verkiezingsprogramma kunt u zien waar de fractie van 50PLUS voor staat.
De fractie van 50PLUS in de Provincie Zuid Holland wil dat er niet meer over maar met de
inwoners gesproken wordt. Democratie is breed overleg met volksvertegenwoordigers en
inwoners waarbij middels een open en transparante discussie besluiten worden genomen.
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De hieronder aangegeven punten zijn landelijk gedragen uitgangspunten
en van essentieel belang voor de 50PLUS partij

De 50PLUS partij heeft 3 centrale speerpunten die landelijk nagestreefd worden:
◘ De AOW leeftijd moet terug naar 65 jaar! Geen pensioen roof en wel indexatie
◘ Geen marktwerking in de zorg! Zorg is een overheidstaak.
◘ De overheid moet de huishoudens ondersteunen bij de energie transitie.

Andere landelijke aandachtspunten in de campagne

➢ Stop het gesol met de thuiszorg! Meer erkenning en geld voor medewerkers in de thuiszorg.
Stop alle bezuinigingen op de zorg voor ouderen.
➢ Er moet een stimuleringspakket komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen én te
houden.
➢ Koopkracht van ouderen wordt hersteld en houdt in de toekomst gelijke tred met die van
werkenden.
➢ Afschaffing van de erfbelasting!
➢ Beheersing van de kosten in de zorg
o

Het eigen risico wordt afgeschaft. Een eerste stap kan een verlaging naar maximaal
€ 200,- zijn.

o

Einde aan de marktwerking in de zorg.

o

Machtspositie van de zorgverzekeraars terugdringen.

➢ WC’s in alle treinen.
➢ Ouderen reizen buiten de spits voordelig met het openbaar vervoer. Op elk perron en bij elke
halte komen er zitplaatsen voor ouderen.
➢ Er komen meer politiebureaus en wijkagenten.
➢ 50PLUS is kritisch voorstander van deelname aan de EU en van de euro, maar wil niet dat
Nederland opdraait voor wanbeleid en tekorten van andere landen.
➢ Streng maar rechtvaardig vluchtelingenbeleid. Economische vluchtelingen worden
teruggestuurd en grenzen worden beter bewaakt.
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➢ Het Nederlandse paspoort wordt aan nieuwkomers pas verstrekt na een verblijfstermijn van
tien jaar. Voorwaarden:
o

een gemeentelijk ‘bewijs van goed gedrag’,

o

volledige beheersing van de Nederlandse taal en

o

een af te leggen verklaring over de Grondwet.

➢ 50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal.
➢ Gemeentelijke coaches helpen ouderen met internet, administratie en
alfabetiseringsprogramma’s.

STEM DAAROM 20 MAART 2019 OP 50PLUS !!!!!
Speerpunten 2019- 2023 van 50PLUS Provincie Zuid Holland:
•

•

•

•

•

50PLUS wil zich inzetten voor de verlaging van de motorrijtuigbelasting ook wel wegenbelasting
genoemd. Wegenbelasting is verplicht voor elke auto. Het tarief wordt vastgesteld door overheid
en provincie (d.m.v. de provinciale opcenten). Over het jaar 2018 kwam er 3 miljoen extra binnen
dan begroot. 50PLUS wil dat dit bedrag wordt terugbetaald aan de inwoners door een verlaging
van de opcenten.
50PLUS wil vrij openbaar vervoer voor 65+ers in de hele Provincie. Voor met name de oudere en
vaak beperkte inwoners is bereikbaarheid en mobiliteit van groot belang.
Het vervoer per fiets en openbaar vervoer moet volgens 50PLUS zo veel mogelijk gestimuleerd
en gefaciliteerd worden. De kwaliteit van fiets en busbanen moet worden verhoogd
50PLUS zet in op een verbetering van het Openbaar vervoer binnen Zuid-Holland. Ons motto hier
is niet van A naar Beter, maar van A-ACCENT naar Beter-ACCENT. D.w.z. dat het openbaar
vervoer goed op elkaar dient aan te sluiten en zo nodig wordt gecompleteerd door lokale
buurtbus-initiatieven.
50PLUS wil dat er in de buitengebieden en dorpskernen OV op maat is (bijvoorbeeld een
buurtbus). Veiligheid in het verkeer voor ouderen en kwetsbare inwoners is voor 50PLUS een
belangrijk punt van aandacht. Bijvoorbeeld scheiding van fietspaden en wegen en veilige en
zichtbare oversteekplaatsen ook voor mensen met een beperking.
50PLUS wil dat de provincie het langer thuis wonen stimuleert en indien noodzakelijk voorwaarden
schept om dit mogelijk te maken. De woon- & leefsituatie vormt voor veel oudere mensen een
punt van rust en geborgenheid. Het “ombouwen” van bijvoorbeeld beschikbare kantoorruimte en
ander gebouwen zoals leegstaande of komende verzorgings- en of verpleeghuizen naar zorg en
service gericht wonen op maat kunnen hiervoor in aanmerking komen. Essentieel hierbij is wel dat
de betreffende locatie sociaal veilig is en dicht bij de bestaande bebouwing is gelegen in verband
met de noodzakelijke voorzienigen.
50PLUS wenst een ruimer beleid voor wat betreft het permanent wonen in (voorheen) recreatie
woningen. Door de “krapte” op de markt voor wat betreft woningen voor ouderen kan dit gezien
worden als een adequate manier voor het ondervangen van dit probleem. Tevens ontstaat
hierdoor een betere doorstroming op de krappe woningmarkt.
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•

•

•

•

•

•
•

•

In Zuid-Holland speelt mobiliteit en verkeer een grote rol in het dagelijks leven. Het is utopisch om
te veronderstellen dat het gemotoriseerd verkeer zal afnemen. Het verminderen van verkeersdruk
in de ene gemeente mag niet leiden tot een onevenredige toename van overlast in de naburige
gemeentes. 50PLUS is van mening dat de provincie het voortouw moet nemen voor deze
samenwerking. 50PLUS is niet voor de aanleg van niet noodzakelijk asfalt! Geen asfalt door de
natuur en zeker niet als nut – en noodzaak niet bewezen is. Daar waar een beter alternatief
beschikbaar is over bijvoorbeeld bestaande infrastructuur moet daarvoor gekozen worden.
50PLUS wil dat langlopende projecten jaarlijks worden herijkt en onderzocht op nut en noodzaak.
Een goede en degelijke transparante onderbouwing en probleem analyse en een MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) is hierbij leidend. Daar waar aantoonbaar
Maatschappelijke relevantie ontbreekt en nut en noodzaak niet is aangetoond worden er geen
Projecten door de Provincie in uitvoering genomen.
50PLUS wil de economische bedrijvigheid in de Provincie stimuleren. Een goed lopende economie
is een belangrijke pijler voor een gezonde en vitale provincie. Echter is economische groei hierbij
geen primaire voorwaarde. Een gezonde economie moet in verband staan met een gezonde
bevolking. Te vaak wordt onder de noemer van economische stimulatie de leefbaarheid en
gezondheid van de inwoners ondergeschikt gemaakt. De fractie van 50PLUS wil deze prioriteit
omdraaien. Leefbaarheid en gezondheid in dienst van een gezonde economie. 50PLUS wil extra
aandacht voor het voorwaarde scheppend beleid voor kleinschalige bedrijven die aansluiten op de
regionale arbeidsmarkt.
50PLUS wil in het beleid van de Provincie speciale aandacht voor de werkgelegenheid voor
50PLUSSERS op de arbeidsmarkt. Voor 50PLUS is dit één van de kernpunten in haar functioneren
binnen de Provinciale Staten. 50PLUS gaat zich hier maximaal voor inzetten en zoekt hierbij nauwe
samenwerking met bijvoorbeeld het MKB / UWV en de Kamer van Koophandel in de regio. 50PLUS
wil dat de Provincie zelf hierin een voorbeeldfunctie uit draagt in haar te voeren personeelsbeleid.
De fractie van 50PLUS gaat zich hard maken voor een ontwikkeling voor bepaalde ambachten met
een meester en gezel opzet.
50PLUS is van mening dat duurzaamheid een belangrijke factor is in het beleid van de Provincie.
Met name op het gebied van energie- en milieu ontwikkeling liggen belangrijke kerntaken voor de
Provincie. De toepassing van bijvoorbeeld wind-, zon- en (rest)warmte energie en de inpassing in
de ruimte zijn maatschappelijk belangrijke factoren. Vooral de discussie over mogelijke overlast
die ondervonden wordt is een belangrijk issue. 50PLUS zet zich in om door middel van het
handhaven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht- en natuur beheer de overlast voor
omwonenden te beperken.
Daar waar gewenst en mogelijk zet 50PLUS zich in voor het creëren van recreatiemogelijkheden in
de natuur zoals wandel & fietspaden met een goede toegankelijkheid voor rolstoelen /scootmobiel
50PLUS is geen voorstander van het samengaan van Gemeenten maar wel voorstander van een
goede samenwerking tussen deze verschillende gemeenten. Het op peil houden van elementaire
voorzieningen in dorpskernen als een postagentschap en de bijbehorende ondersteunende
faciliteiten als bijvoorbeeld een brievenbus en een pinautomaat is voor de inwoners van groot
belang.
50PLUS wil een goede monitoring van de gevolgen die de transities hebben voor de Jeugdzorg en
AWBZ /WMO nu taken en uitvoering zijn overgebracht naar de Gemeenten in de Provincie. Met
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet de gemeente zorg dragen voor adequate
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•

•

•

•

•

•

compensatie van inwoners in hun wijk /dorp of stad. 50PLUS wil dit proces goed in de gaten
houden! De fractie van 50PLUS wil daarom dat de Provincie een taak krijgt in het inventariseren
en monitoren van de gevolgen van de decentralisaties. De fractie zal daarom in de nieuwe periode
een initiatiefvoorstel indienen om dit als taak van de Provincie op te nemen in het beleid.
In deze periode zal de omgevingswet zijn intrede doen. Deze wet is in het leven geroepen voor een
z.g. één loket functie. 26 wetten worden samengevoegd en via een digitale wijze van benaderen
kunnen inwoners zien wat er in hun omgeving gebeurd maar ook indien noodzakelijke
vergunningen aanvragen. De fractie van 50PLUS maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop
deze omgevingswet door lokale maar ook Provinciale overheden gecommuniceerd wordt. Daarom
stelt de fractie van 50PLUS voor om tegelijk met het stembiljet een uitnodiging te doen voor een
laagdrempelige bijeenkomst ter voorlichting over de implementatie van de omgevingswet // visie
en

Aandachtspunten periode Statenperiode 2019 - 2013
50PLUS wil behoud van koopkracht en met name speciale aandacht voor de kwetsbare mensen
die met een minimum inkomen rond moeten komen. Toename van kosten voor levensonderhoud
moeten voorkomen worden.
50PLUS is tegen verhoging van belastingen en eigen bijdragen (risico) in de zorg voor de oudere en
kwetsbare burgers van de provincie. Ook moet de zorg dicht bij huis laagdrempelig en toegankelijk
zijn voor deze inwoners.
50PLUS wil dat de Provincie subsidie beschikbaar stelt aan particuliere eigenaren voor het
verduurzamen van hun woning. Hierbij mag de leeftijd van de aanvrager geen rol spelen voor wat
betreft het toekennen van deze subsidie.
GOED EN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN 50PLUS zet in op de borging van een goede zorg voor
Jong en Oud. Alle inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. Geen
ongemotiveerde bezuinigingen op zorg. Geld bedoeld voor zorg blijft geld voor de zorg. Wij kiezen
voor zekerheden voor de lange termijn bv door langdurige aanbestedingen.. Daarnaast willen wij
een betere zelfredzaamheid door bv meer betrokkenheid van mantelzorgers/vrijwilligers bij de
‘keukentafelgesprekken’ en meer ondersteuning voor mantelzorgers/vrijwilligers.
Wij gaan uit van de eigen kracht van inwoners, en ondersteunen hen daar waar nodig. Welzijn is
voor iedereen, zelfredzaam of kwetsbaar, oud of jong, man of vrouw…. Ook is welzijn voor
iedereen anders. Professionals moeten daarom flexibel inspelen op de wensen van de inwoners.
Door het welzijn anders te organiseren, een traject dat reeds is ingezet, met vertrouwen in de

Pagina 6 van 10 pagina’s

Verkiezingen PS Zuid-Holland 20 maart2019
professionals, gaan mensen elkaar ontmoeten, elkaar steunen en motiveren. 50PLUS Z-H wil lokale
en regionale initiatieven stimuleren en waar nodig partijen samenbrengen.
•

50PLUS zet in op de betrokkenheid voor en van senioren. De participerende senior in de samenleving
draagt met zijn haar kennis & ervaring bij aan een betere toekomst voor inwoners van nu en van later.
Senioren zijn zich als geen ander daarvan bewust en investeren graag en met veel liefde en
betrokkenheid in de toekomst van de jongeren. Daarnaast wil 50PLUS inzetten op het bestrijden van
eenzaamheid onder de inwoners van Zuid-Holland en in het bijzonder onder senioren. Wij kiezen
voor ‘aandachtsfunctionarissen’ voor geïsoleerde/eenzame inwoners 50PLUS pleit daarom ook
voor een aparte portefeuille ‘Ouderenbeleid’ onder de verantwoordelijkheid van één
gedeputeerde.

Standpunten 50PLUS Provinciale Staten Verkiezingen
Ruimtelijke ontwikkeling/waterbeheer
✓ 50PLUS streeft naar een intensievere samenwerking tussen waterschappen en Provinciale
Staten.
✓ Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de provincie voor voldoende geschikte
woningen voor ouderen. Levensloopbestendig, kleinschalig, duurzaam en bij voorkeur met
zorgfunctie. Ook in bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen. De provincie
steunt ook de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen.
✓ 50PLUS wil dat provincies zorgen voor voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen,
oplaadpunten en toiletten in de openbare ruimte.
✓ Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan het
economisch belang.
✓ Tegelijk met het stembiljet verstuurt de provincie aan iedere bewoner een uitnodiging voor een
laagdrempelige sessie over de Omgevingswet.
✓ Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, eerst de mogelijkheden bezien van het
opknappen van bestaande terreinen.
✓ 50PLUS wenst een iets ruimer beleid als het gaat om het permanent wonen in
recreatiewoningen. De provincie gaat hierover in gesprek met de gemeenten.
✓ De provincie motiveert de gemeenten om de Blijverslening (SVn), voor het levensloopbestendig
maken van de woning, aan te bieden aan de inwoners.

Milieu, energie en klimaat
•
•
•

De kosten van de energietransitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden opgebracht, door
bedrijven en inwoners.
De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en
duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht
krijgen.
50PLUS wil dat provincies subsidies beschikbaar stellen - aan particuliere eigenaren voor het
verduurzamen van woningen. De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen in het al of niet
toekennen van de subsidie.
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•

•
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•
•
•
•

•

50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote
windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds
effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus. Voldoende
draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd essentieel.
50PLUS ziet in de openbare ruimte veel meer mogelijkheden voor de toepassing van zonneenergie. Daarbij denken we in de eerste plaats aan zonneceldakpannen en vangrails en platte
daken met zonnepanelen. Daarnaast is 50PLUS voorstander van de aanleg van zonneparken en
het optimaliseren van de bijbehorende infrastructuur, mits dit niet ten koste gaat van duurzame
landbouwgrond en Overheidsgebouwen.
Overheidsgebouwen in de provincie hebben een voorbeeldfunctie wat betreft
energieneutraliteit.
De provincie heeft een ‘loket voor inwoners’ die advies willen voor het energieneutraal maken
van hun woningen en bedrijven.
50PLUS wil dat de provincie hergebruik van grondstoffen stimuleert.
50PLUS is tegen het boren naar schaliegas.
Voor het verwijderen van asbest blijft een subsidieregeling, ook op provinciaal niveau,
beschikbaar.
50PLUS wil dat de provincie, samen met partners, zich inzet voor het reduceren van
verpakkingen en de introductie van statiegeld op blikjes en flesjes. Ook moet de provincie zorgen
voor voldoende afvalbakken buiten de kernen. Verder wil de provincie een striktere toezicht en
handhaving op het ‘dumpen/weggooien’ van afval
De provincie neemt versneld maatregelen voor klimaatadaptie ter voorkoming van schade.
Rekening houdend met steeds meer perioden van hitte en forse regenval.

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te
houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid is daarbij voor
50PLUS essentieel. Het is te overwegen om inwoners van deze dorpen gebruik te laten maken
van openbaar busvervoer, zonder dat zij dit moeten betalen. Verder stimuleert de provincie het
behouden van voorzieningen in dorpen, bijvoorbeeld een geldauto+
maat.
Gezondheidszorginstellingen moeten snel en goed bereikbaar zijn, ook met openbaar vervoer.
De parkeerkosten bij deze instellingen dienen de 1e twee uren gratis zijn en vervolgens maximaal
kostendekkend zijn. Tevens moet de provincie toezien op een goede spreiding van
gezondheidszorginstellingen.
50PLUS wil dat op elke plaats in de provincie internet met hoge snelheid beschikbaar is.
50PLUS wil dat de provincie bijdraagt aan het ‘vergroenen’ van steden. Mede door minstens 1
miljoen extra bomen te planten tussen 2019-2023, verdeeld over de provincies.
50PLUS wil dat de provincie werkgelegenheid op het platteland stimuleert.
50PLUS wil grensoverschrijdende (provinciaal en met buurlanden) samenwerking op het gebied
van natuur, economie en toerisme.
Voor 50PLUS staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Elke keer moet er een zorgvuldige
afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare
ruimte. Als uiterst middel is het bejagen van dieren toegestaan.
50PLUS wil dat grondeigenaren langs alle akkers zogenaamde ‘akkerranden’ met kruidenrijk gras
aanleggen.
Natuur moet je beleven! 50PLUS wil alle natuurgebieden bereikbaar en toegankelijk maken voor
iedereen.
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•

50PLUS wenst in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura2000-gebieden, ook in relatie
tot de Omgevingswet.-50PLUS wil de grootschalige intensieve veehouderij beperken

Regionale bereikbaarheid/openbaar vervoer/regionale economie
50PLUS wil de privatisering van het openbaar vervoer terugdraaien en het openbaar vervoer
terugbrengen in publieke handen. Zolang dit niet is gerealiseerd moet ‘kwaliteit’ leidend zijn bij een
aanbesteding. Denk daarbij aan bushaltes op loopafstand (in dorpen en wijken), toegankelijkheid en
duurzaamheid. Indien dit vooralsnog niet mogelijk is, zullen aanbestedingen alleen worden
gehonoreerd op basis van de bestaande dienstregelingen en zal er sprake zijn van één
hoofdaannemer en één vervoersbewijs over het gehele traject
▪ 50PLUS wil openbaar vervoer in de provincie kosteloos aanbieden aan AOW-gerechtigden en aan
mensen met een kleine beurs. Dit draagt ook bij aan de mogelijkheid om uit de eenzaamheid te
ontsnappen.
▪ Lokale initiatieven (van o.a. ouderenorganisaties) voor inzet van buurtbussen moeten worden
gestimuleerd en ondersteund. Speciale aandacht voor bereikbaarheid en toegankelijkheid is inzet
van ons beleid. Ook het ketenvervoer (bv. Fiets-Trein en/of Bus) moet meer aandacht krijgen.
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

50PLUS wil dat bruggen voor de scheepvaart NIET meer tijdens de spitsuren open gaan. De
overige deelnemers aan het verkeer willen ook tijdig aan het werk. De beroepsvaart en
pleziervaart kunnen hierop ruimschoots anticiperen.
50PLUS wil dat de provincies in samenwerking met de landelijke overheid de verbindingen tussen
de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseert.
50PLUS wil -. mede met het oog op toenemende fietssnelheid - dat fietspaden veiliger worden
door deze paden breder te maken met zo weinig mogelijk tweerichtingsverkeer.
Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra
aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport Seniorvriendelijk
wegontwerp provinciale wegen’ worden betrokken bij de herinrichting.
De provincie moet bij het onderwerp ‘werkgelegenheid in de regio’ extra aandacht geven aan
oudere werklozen, zeker voordat er gekeken wordt naar de inzet van buitenlandse werknemers.
Een deel van de opbrengst van verkeersboetes gaat niet langer naar de kas van de landelijke
overheid, maar naar de provincie.
50PLUS wil dat de provincie burgerinitiatieven voor seniorenprojecten op het gebied van wonen
en welzijn ondersteunt.
50PLUS wil dat er in recreatienota’s speciaal aandacht komt voor 50-plussers.
De provincie steunt en stimuleert de bekendheid van regionale specialiteiten en
streekproducten.

Culturele infrastructuur en monumentenzorg
✓ 50PLUS wil dat AOW-gerechtigden en scholieren t/m 12 jaar een Museumjaarkaart tegen een
gereduceerd tarief aan kunnen vragen.
✓ 50PLUS wil dat de provincie goed zorgt voor de regionale monumenten, het landschap en het
cultureel erfgoed.
✓ Volksvertegenwoordigers en bestuurders van 50PLUS zullen zeer kritisch zijn op de toekenning
en verantwoording van allerhande subsidies.
✓ 50PLUS hecht aan onze Nederlandse cultuur en wil deze doorgeven aan volgende generaties.
✓ Wat 50PLUS betreft moet de provincie zich inzetten voor het behouden van de bibliotheken.
Boeken blijven van belang, digitaal is niet zaligmakend. Daarnaast kan de bibliotheek fungeren
als een trefpunt in de regio.
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Kwaliteit openbaar bestuur/toezicht gemeenten
✓ Samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke regelingen kunnen
een goede oplossing zijn voor diverse taken en verantwoordelijkheden van de provincie. 50PLUS
is daar niet tegen, mits de democratische legitimiteit goed geborgd is. Elke inwoner moet
duidelijk kunnen zien wie de verantwoordelijkheid draagt, zodat men in staat is bij verkiezingen
‘af te rekenen’ met de verantwoordelijke.
✓ 50PLUS wil de mogelijkheden onderzoeken voor een bindend regionaal/provinciaal/lokaal
referendum. Bijvoorbeeld bij een voorstel tot gemeentelijke herindeling.
✓ 50PLUS wil strak toezien op het vergunningenbeleid: goede controle en handhaving. Als de
gezondheid van de inwoners op het spel staat moet wat 50PLUS betreft dit toezicht extra
intensief worden uitgeoefend.
✓ Communicatie met burgers zal gebeuren via lokale media en lokale kranten, zodat iedereen hier
kennis van kan nemen. Alleen digitaal infomeren is voor 50PLUS niet voldoende.
✓ 50PLUS omarmt het concept ‘Burgerinitiatief’, waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om
thema’s te agenderen en bespreekbaar te maken in de vergadering van Provinciale Staten

Voor 50PLUS in Zuid Holland is het Welzijn van met namen oudere en kwetsbare
inwoners van de provincie leidend in de door de partij te bereiken doelen. De
beschikbare ruimte en mogelijkheden die de Provincie biedt zijn belangrijke
uitgangspunten om met de daarbij behorende en beschikbare middelen deze
doelstelling te bereiken
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