
Het CDA-verkiezingsprogramma kiest voor de mensen zelf: hun 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden moeten tot hun recht 

kunnen komen. Verantwoordelijke samenleving en sociale samen

hang verdienen een herwaardering; mensen en organisaties staan 

klaar om hun steentje bij te dragen. Deze communitaristische be

nadering is bij uitstek geschikt om de tweedeling in de Neder

landse samenleving op een effectieve manier aan te pakken, met 

name in een gericht grate steden- en een gericht armoedebeleid. 

H 
et CDA-verkiezing<,pro· 

grom kic-;t voor de nlcn

<,en ze\1: hun vcrantwoor· 

deli1kheden 

en hun mogelijkheden 

moeten tot hun rccht kun· 

11en komen. I )eze commu· 

nitari'>li'>che lilmohe wordt 

in het bijbehorende mani· 

k'>t al'> volgt uitgedrukt 

"t\brkt e11 overheid zijn 

onnli'-Jbaar al-, hct gJat on1 

<,ame11 Ieven. J'vbar op de 

ecr<,te plaat'> zijn de inzct 

en hctrokkenheid van men-

tweedeling in de Nederlandse <,amenlc

ving op een clkctieve manier aan te 

pakken. Ecrder en huidig heleid hedt a! 

wat trckken van die bena

dcring, maar moct cr vee\ 

meer van doortrokken 

worden. De tweedcling zal 

structureel op ha'>i'> van 

deze filo<,ohe moeten wor

den he<,treden en dan met 

nan1c in ccn gcricht grotc 

<,tedenhelcid en en een ge

richt armoedeheleid. 

Grote stedenbeleid 
<,en nodig In de talloze ge- J\;1rdr. A.JE Hcwenncms De steden hehbcn de 

meenschappen en organi'>atie'> waar zij 

zich inzetten voor gezamenlijke helan

gcn en overtuigingcn. l)at i;., h('t \VJJT 

draagvlak van de ~an1cnlcvJng· gczin, 

ondcrwij<,, zorg. werkvloer c:n een 

veiligc on1gcving. San1cn kvcn doc je 

niet aiken" Deze communitari'>ti-,chc 

benadcring i'> bij uit'>lck geschikt om de 
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naam dat 'het' er gcbeurt, en dat is ook 

zo, maar dat 'hct' heelt wei duidelijk 

twec gezichten. I kt samenlcven in stc

den i'> uitdagend, <,panncnd, gczellig 

maar ook -,om<> hedreigend door onvei

ligheid en criminaliteit. 

Hct lunctioncren van de grotc <>teden 

-,taat onder ecn steeds groter wordende 
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'>panning. De Nederland.,e steden zijn 

al jaren geconfrontecrd met een mas

sale trek van hewoners en bedrijvigheid 

naar de randgemeenten, een toene

mende concentratie van werkloo.,heid 

en uitkeringsalhankelijkheid, <;tijgende 

criminaliteitsciJkr'> en een verminderde 

lcclhaarheid. 

Als we niet oppassen maakt veelvor

migheid plaats voor opsplitsing en ver

schcidenheid voor gescheidenheid 

Vitaliteit voor onveiligheid Verdraag

zaamheid voor polarisatie. 

De grote <,\eden - en de '>ledclijke '>a

menlevingen in het algemcen- vonnen 

het tchui<, voor een groot dee! van de 

hevolking De steden bieden daardoor 

van oudshcr een concentratie van .,cho

ling, wcrk, onderwiJs en cultuur. 

De grote steden beschikken voort<, over 

de meestc potentie om Nederland in 

internationaal per<,pecticl ook in de 

toekomst aantrckkelijk te houden voor 

investeerders. In hct strijdpcrk van de 

internationale concurrentic vormen de 

stedcn de belangrijkstc Nederlandse 

wapcn'>. Zij zijn hct gezicht van Neder

land. Nationaal komt de betekcni'> tot 

uitdrukking in de rclatief lorse bijdrage 

van de steden aan het Bruto Nationaal 

Product. Nog steed-; komt het helang

riJkste dcel van het nationaal inkomen 

tot stand in de steden. Vooral de grote 

<;teden vervullcn daarmee een sterke 

economische motodunctie. 

Maar ik zou de steden tekort doen als 

ik aileen over hun economische beteke

nis <;prak Door de wereldgcschiedenis 

heen en ook vandaag zijn de stcden de 

centra van <;ociale en culturcle ontwik

keling en vernieuwing. Voor ons land i'> 

hct hebben van 'gezonde' steden ook 

daarom een levensvoorwaarde. 

De groeikracht van de randgehieden is 

duidelijk ten kmte gegaan van de kern-

stedcn. Verstoppingsvcr<;chijnsclen zijn 

hieraan in bclangrijkc mate debet. De 

werklomheidspercentage<; zijn in de 

grote <,tedcn bijna twee keer zo hoog 

al-. in de re-.t van Nederland. De hij

standsdichthcid i-. hijna drie keer zo 

hoog a]., het Nederland<; gemiddeldc 

Samcn herbcrgcn de vier grote <;tcden 

een kwart van aile werklozen. De so

ciale structuur in de oudc <,tadswijken, 

met een omvang van middelgrotc ste

den a]<; Deventer en Couda, wordt ge

domineerd door inactieven. Waar in 

Nederland tcgcnover I 00 wcrkcnden 

gemiddeld 87 inact1cven <;taan, ligt 

deze verhouding in de grote <,teden nu 

al een op een De dlcctcn van dezc 

eenzijdigheid plaat<;en de <;teden voor 

problemen, die zij hinnen de huidige 

hestuurlijkc <,tructuur en regelgeving 

niet kunncn oplossen. Ln natuurlijk niet 

aileen de grote vier. Ook andere ste

den, maar in grote <,teden loch het 

lllCC<.;t. 1 

llij de aanpak van deze prohlcmen gaat 

het opnieuw om <;olidariteit Solidariteit 

tussen de men<,en binncn de <,tedelijke 

gemeen-.chap, waartoe ik de gehelc <,te

delijke agglomeratie reken. Het draag

vlak en de medeverantwoordelijkheid 

voor het op]o<;<,cn van de problcmen 

van de centrum-,tad kan vergroot wor

den door zowel <,tad a]<; randgemcenten 

daarop aan te <,preken. Uat i<; ook dee'>

<,entic van het concept van de -,tad.,pro

vincie, maar in de di-,cu<;<,ie<, in de 

Tweede Kamer volledig op de achtcr

grond gcraakt. 

Uaarnaast zijn oplm.,ingen: de iher)

verdeling van middelcn op '>tedeli)k ni

veau ten gun<,te van de oudc (pro

blcem)wijken en extra middelcn en 

aandacht op rijbnivcau. Ook hier kan 

aileen sprakc zijn van het ombuigen 
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van prohlemen in kan.,en, al'> het heleid 

van de overheid mecr randvoorwaarden 

<.,chcpt waardoor n1cn~cn en organi'-.J.

lie'> op eigen <;chaal en mogelijkheden 

kunnen participeren in de -,amenlcving. 

Ver<;terking van de '>Ocialc -,amenhang 

en inve'>leringen in lcefhare '>teden <;taat 

hierhij voorop. Permanenle <,amenwcr

king in de zin van/Jtlrlllm/Ji/' lu'>sen poli

tieke partijen, ovcrhedcn en ( nieuwe l 

maatschappelijke organi.,atie'> - inclu

'>id het hedrijtslcven - moet centraal 

'>taan. Samen Ieven en samen werken 

met aile'> en iedereen '>laat daarhij 

voorop. Ver'>lcrking van de socialc in

lrastrucluur i'> het parool. Naar mijn 

mcning zijn we de atgelopcn ticn jarcn 

jui'>t daar te ver doorge'>choten hit de 

hezuinigingen op lokaal niveau.J 

Cedwongen door hezuinigingen, door 

'prohttkorlingen' hij decentrali'>atie, 

door een zich in de jaren tachtig atzet

tcn tegen de in de voorgaandc decen

nia inderdaad stcrk gegrneide welzijns

'>CCtor, vooral in de vJCiaal-culturelc en 

ophouwwerkershoek, hehhen we in hel 

netwerk van deze voorzielllngcn, dat 

nu Jlli'>l voor de inzcl van vrijwiiliger<, 

zo onmi,haar i'>, galen Iaten vailen, 

waardoor we nu door de mand vailen, 

hijvoorheeld bij het JOngerenhelcid. 

Onlang'> deed de nieuwe korp'>chel van 

Den I ~aag, W1arda. een oproep om 

vooral het aantal Jeugdlciders en Jeugd

honken uil tc hreiden en staatssecrelari'> 

Erica Terp<;tra van Volksgezondheid. 

Welzijn en Sport zei het Z<L 

"Naar aanleiding van mijn helcid<>hrid 

over lokaal '>ociaal helcid hedt de 

Tweede Kamer gezcgd dat het lokalc 

ondersleunende <,ocialc helcid vanuit 

het welzqnswerk ccn helangrijkere rol 

kan gaan '>pelcn i11 de huurten. Maar 

dan moet her ophouwwerk een nieuw 

)J'>)C aantrekken en zijn rol ander'> op

vallen dan vroeger. Niel mecr zo betut-
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telend en ver<>tikkend. Aan de andere 

kant denk ik dat we in hel verleden te 

rigoureu'> de stofkam door het welzijns

cn ophouwwerk hcbhen gehaald. )uist 

deze profc'>Sional'> kunncn hijvoorheeld 

veel hetekcnen hij de <;ocialc activering 

i\ \aar ander'> dus: niet voor de men<;en 

gaan \open n1aar naast de n1enscn. l.aal 

ze het zeit doen. Ced ze een hcngel in 

plaal'> van een vis. Soms is een cen-op

cen henadering bij <;ociale activering 

noodzakelijk" 

En: "Het vrijwiiligerswerk verandert en 

daar wiilen we op inspelcn. Daarhij wil

lcn we hct vrijwiiligerswerk een <;tatus 

gcvcn die rccht doct aan het belang 

van die inhreng. lk durl rustig te <,tel len 

dat vrijwiiligerw;crk het cement i'> van 

onze <>amenleving. i\\aar de jongeren 

hlijven wat achtcr bij de ouderen. 

I )aarom znu een vcranderde '>tructuur 

nok de mogelijkheden voor de jonge

ren bcter kunnen aamprekcn. "1 

Dit aile'> vraagt om een aanpak door de 

ver'>chillcnde nvcrheden gczamenlijk, 

gecoiirdinecrd op rijk'>nlveau door cen 

apart daarvoor henocmde hewind.,man 

en op <,tedelijk niveau door een coiirdi

ncrend wethoudcr 

Het i-, deze aanpak onder de noemer 

grote <;tedenbelcid, die na Jarcn van di'>

CLI<,<,ie en <,tced'i weer nieuwe pogingen, 

np basi'> van hel Deltaplan van de vier 

grote <;~eden, in het regeerakkoord i'> 

lcrechtgekomen al'> een helangrijk 

<;pecrpunt en nu ook IT'>ultaat 
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bcgint at te werpen. Versterking van de 

Daarbij gaat hct om sociale 
Hct op rijk'>niveau bijeen

hrengen via de coiirdincrcnd 

bewind.,man van gelchtro-

infrastructuur is het 

mcn van ver-,chillendc depar

temcnten, in plaats van spcciheke uit

keringcn te ver<>trekken van het 

parool. 
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departement aan de gemeente, zoa\<; 

voorheen voor de hctrokken helcidstcr

reinetl gehcurdc. 

2. Het aldus doorhreken van de schot

tcn tu<;sen de dcpartementcn en vcrgro

ten van de bcstedingwrijheid van de 

gemcenten, binncn daartoc tc makcn 

afspraken. 

3. Het tot <,tand brengcn van eenzelfde 

hewcging op lokaal nivcau, door hct 

aanwijzcn van cen coOrdinercnd wct

hnudcr en hct ook daar hijcenbrcngen 

van geldcn, die voorhecn door de af

zonderlijke wethoudcrs werden he

heerd en besteed. 

4. Het daaraan tocvoegcn van gelden 

van derden, zoals woninghouwvereni

gingcn, Reginnale \lc.,turen Arbeid<;

vnorziening, de markt'>cctor en ze\h, 

Europe<,e londscn, zoa\<; URBAN. 

5. Het hcvorderen van de participatie 

op lokaal niveau van burgers, bedrijven 

en imtellingen hij ecn gc'integrcerdc 

aanpak van de problcmen en het henul

ten van kan<;en, per stadsdeel ol wijk. 

6. Het sluitcn van convenanten tu<;<;en 

de cotirdincrend hewindsman en wet

houder voor cen hepaalde periode. 

Oorspronkelijk aileen voor de vier 

grote <;teden, weldra gevolgd door vijf

tJen middelgrote centrumgemcentcn, 

hct in het convcnant zo nauwkeurig 

mogelijk omschrijven van ieder<, biJ

dragc en in"panning en van indicatorcn 

voor de te lcveren prestaties, zo nauw

keurig mogelijk gekwantiliceerd en gc

rclatecrd aan de met het grote stcden

belcid tc herciken doelen. 

De concrete doelcn hebhen betrekking 

op· 

Werk en lnkomcn l,waaronder zaken 

als langdurigc wcrklomheid, Jeugd

werkloosheid, investcringen in stads

economie, dcregulcring ten behoeve 

van midden- en klcinbedrijl, schuld-

<,ancring en minimahelcid, werkgele

gen heidsprojecten. 

Onderwijs I waarondn: achterstands

bestrijding, leerlingwezen, inburgering 

allochtonen, tegengaan <,choolvcrzuimJ. 

Veiligheid en Zorg (waarhij aandacht 

voor hijvoorbeeld Wl]kveilighcid,plan

nen, inbraakprcventie, toczichthouders 

voor bijvoorbeeld openharc ruimtc, 

opcnbaar vervner, vcrkecr en milieu, ver

hoging politic<,terkte, bc<;trijding over

\a<;t, drugsprohlematiek, aanpak cellcntc

kon, opvang daklozen, verhreding 

bereik socialc pcn<;ions, verbetering ou

derenzorg, ver<,terking ecrstelijnsge

zondheid<;zorg 111 achtcr<;tand<;wrJkcn. 

Leelhaarheid (onder andere inte

gralc programma's huurthcheer, spor

ticve huurtontwikkeling, schooltoe-

zicht, straattoezicht, herinrichting 

grocnvoorzieni ngen, <..,pcelplaat<-.cn, 

straatkumt, verheteren woonomgcving, 

verheteren lokaal milieuhelcid, hevor

dercn doorstroming in <,ocialc woning

houw. 

Zoals gezcgd, cen zecr breed terrein, 

met vele actoren en ver<,chillende geld

stromen. Via zelfana\y<;e en visitatie zal 

begin I 998 een evaluatie plaatsvindcn, 

die moet aantnnen, dat voldaan wordt 

aan de ge<,lelde prioriteiten en doelhc

reiking. 

Staats<,ecretaris Kohmtamm hcdt in 

zijn voortgang<;rapportage 'De <;taat van 

de <,lad' onlang'> va<;tge<;tcld dat hct 

C.rote stedenheleid nog niet op aile on

derdelen goed uit de veri komt en dat 

met name bij de opvang van kwet<;bare 

groepen, de be<;trijding van achterstan

den in het onderwijs en het vcrhetcren 

van de veiligheid nog vee\ moet gebeu

ren.4 Stuk voor <;tuk speerpunten in het 

CDA-vcrkiezingsprogramma, evcna\., 

het ook door Kohn<,tamm henadrukte 
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'fltiltiJm/Jif'' door de intemivcring van al

krki coalitie'>, <,amenwcrkingsvcrhan

den tU'i'>en overheid en private organi

satie'i en individuek burgers. Hct Crotc 

<,tedenheleid moet worden voortgezet 

en - al'i gezegd - ook hij dit heicJd, 

evenal'i hij de aanpak van armoede, 

gaat het om 'iolidaritcit met de burgers, 

de men'ietl, als vertrckpunt. Om met 

prof Ruud t'vluffel-, te <,preken: "We 

moeten meer gehruik maken van wat 

mcnsen kunnen in plaat'i van te hena

drukken wat ze niet kunnen. lnveste

ring in men'>en, in het menselijke, dat i'i 

\Vat \Vij voor~taan. 1 

Niet de <,tad i'> helangrijk, maar de men

'iCn, althans volgem een hekende op

vatting van Shakespeare. HiJ zei het 

ander-, en mooier, met de woorden: 

C :DV I 1·'!7 

Uoto Ct1tnc11 AriCi1s) 

"Wht~t is the city hut Il's fleofdc "Ot, om met 

Amitar hzioni, die als voortrekker 

geldt van het 'communitari-,me' te spre

kcn: "Wij moeten hcsdfcn, dat cr in 

het verleden andere <,tructuren hcston

den die hepaalde 'iociale la'iten voor 

hun rekening namen: gemeenschappen, 

families en individuen. Hct is tijd om 

ze te hcrontdekken en een nreuw 

zekerhcidsstelscl te ontwerpen waJrin 

zij weer ccn bctrouwbarc plaats krij

gen-'' Ook de ministerie'i van Volk'ige

zondheid, Welzijn en Sport en Onder

wit'> wijzen er terecht op dat sociale 

rntegratie niet aileen vra de steer van de 

arheid verloopt Ook de sport, de cui

tum, de religie en allerhande vormen 

van vrijwilligerswerk hebben een inte

grerende functie_c 
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Armoedebeleid 
lk ben van o01·deel dat voor armoedc

bcleid een soortgelijke organisatic in 

het Ieven moct worden gerocpen als 

voor het grote stcdenbcleid. Len nauwe 

samenwcrking met maat<,chappelijkc 

organisatic'>, bcdrijven, instellingcn en 

individuelc burgers, a\ dan niet via vrij

willigerswerk is noodzakelijk. Deze 

aanpak is trouwcn-. niet nicuw. lk noem 

als voorheelden het doorhreken van 

vcrticalc <,chotten ( tussen de overhc

den) en horizontalc <,chotten (hinnen 

ccn overheidslaag) en hct bijecnbren

gen van geldstromen ten bchoevc van 

ecn integralc aanpak van problcmen, 

hct belcid ten aanzien van prohleem

cumulaticgebieden, de stadsvernieu

wing, de sociale vernieuwing. Het zal 

dan wei nodig zijn dat mecr en hcter 

ovcrleg ontstaat over dit hcleid tus<,en 

de \eden van de Tweedc Kamcrfractie 

en die van fractics in de gcmeente

raden. 

De armoede-;ituatie in Nederland i'> na

tuurlijk nict te vergelijkcn is met die in 

derdcwcrcldlanden Volgens de laat'>tc 

gegcvens van lln1id N<ilions /)rur/ofnllml 

Pro!]rill1lll1C loopt de armoedc terug in de 

wcreld, maar nog <,teeds mocten I mil

jard men<,en Ieven van minder dan I 

dollar per dag. Toch ontkomen we er 

niet aan, hinnen de vcrhoudingcn van 

een verzorging<,<,laat als de onzc. ook 

hier van een armoedeprobleem te spre

kcn. De meest reccnte cijters, ontleend 

aan het Tweede jaarrapport Armoede 

en uitsluiting, getiteld 'De kwct'>barcn' 5 

"Ruim (>70 000 huishoudens hadden in 

1995 ccn inkomcn onder ol rond hct in 

de Algemene llij<,tandw;et va<,tgelegde 

sociaal minimum. Dit hetrdt II% van 

aile huishoudcn-; in Nederland. Tradi

tionele risicogroepcn zoals oudcren, 

zieken, gchandicaptcn, vrouwen en 

nieuwkomers hlijken nog <,teed' kwct<,

haar. Len kwart miljoen kinderen grocit 

op in kwet<,barc, anne gezinnen. Zij 

hebben ecn geringere dee\ name aan het 

maat<,chappelijk vcrkecr en vertonen 

meer problecmgedrag. Voor een groot 

dee! van de alleenstaande moedcr<, met 

een bijstandsuitkering ;., het moeilijk 

om uit armocde te ontsnappcn. 

Wanneer zij fl<lrttillle gaan werken i'> dit 

door de ko<;ten voor kindcropvang wei

nig lonend. 

Onder ouderen hcbbcn vooral ouderc 

alleenstaande vrouwcn cen zwakkc h

nanciclc positie. Daarnaa'>t ziJil gc

scheiden vrouwen uit de wat jongere 

generaties cen kwcbbare groep in op

kom<,L zij hebben in de toekomst een 

hoog ri-,ico op duurzame armoede. 

Ecn op de zes a zeven kleinc zcltstandi

gen hedt ecn inkomcn onder de ar

moedegrens, en deze groep is de laatste 

jaren in omvang toegenomcn. Onder 

hen zijn vee\ starters en menscn die 

werkzaam zijn in de landhouw, horcca, 

handel en per<,oonlijkc dienstvcrlc-

ning." 

Het jaarrapport, waaruit deze bevindin

gen atkomstig zijn hevat biJdragen van 

ecn grnot aantal wetenschappelijkc on

dcrzockers en is mede gericht op de 

tweede Socialc Contcrent1c eind okto

bcr in lde. 

Als voorzittcr van dczc en van de ecrste 

Socialc C:onlcrentie I in de wandeling 

het Armoededcbat genocmd) heb ik de 

laatste twcc jarcn van nahiJ mogen 

meemakcn hoc de di.,cussie rond pre

vcntie en he<,trijding van armocde zich 

ontwikkclt en waartoe dczc hcdt ge

lcid. 

De Socialc C:onlcrcnties zijn cen uit

vloci-,cl van de Armocdenota van 19'.15, 

en hedoeld om cen zo breed mogeliJk 

draagvlak in de -.amenleving tc verkrij-
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gen voor de aanpak van dit prohleem. 

Fen <;tuurgroep bercidt de conkrenties 

voor. I )eze he<;taat uit vcrtegcnwoordi· 

gns van de ccrst betrokken dcpar· 

tementen, van de Vereniging van 

Nederlandsc Cemeentcn (VNCl, van 

genoemdc wctcnschappelijke imtellin· 

gen en wordl inhoudelijk en organi<;a· 

Lorisch onder<;teund door het bureau 

ll&A. Door middcl van een breed sa· 

mengestelde klankbmdgroep houden 

we permanent contact met wat er in 

on<, land op het gehicd van 

heid prohteert van het kit dat kerken 

een groot netwerk van vriJwilligers tot 

hun beschikking hehhen. l\1aar er zijn 

nou eenmaal voorzieningen waar de 

<,taat niet 1n voorziet. Oude memen 

worden verzorgd, maar de <;taat kan cr 

niet voor zorgen dat ze zich nog ge· 

wen<;t voelcn. Of dat ze eens een ge· 

noegli[ke avond of een uitstapje heb· 

ben. Het maat<;chappelijk wcrk is altiJd 

hereikbaar voor noodgcvallcn, maar 

kan cr niet voor zorgcn dat menscn he· 

lang<,tcl\ing hebhcn voor 

prevent1e en hestrijding 

van armoede en <,ociale 

uit.,\uiting gebeurt. Fn dat 

is heel wat' Dc klankhord· 

Een nauwe 
clkaar. Lr hestaan gccn In· 

ketten voor socialc ar· 

lllOCdc." 

grocp bc-..tJZJt uit vcrtcgen

woordigers van clit'ntcn, 

tlnti-arnlocdchcwcging, de 

kcrken, werkgcvcrs· en 

wcrknemcrsorganl<;atic<; en 

maat.,chappelijke in<;tcl\in· 

gen op hct gehied van 

welzijn. gezondheid, huis· 

ve.,t111g en -,ocialc zekcr· 

samenwerking met 

rna a tscha ppe I i j ke 
En wat voor de oudcren 

geldt, dat geldt ook voor 

hcid, orgt~nl~atics van 

vrouwcn, oudcrcn en gc

handicapten Nict voor 

organisaties, 

bedrijven, 

instellingen en 

individuele burgers, 

al dan niet via 

vrijwilligerswerk is 

noodzakelijk. 

Jongeren, voor vrouwcn 

met jonge kinderen, voor 

gehandicapten. ln wat 

voor de kerken geldt, dar 

gcldt ook voor a\ die 

111aatschappelijke organi· 

satie<; en imtellingen die 

in de klankhordgroep zijn 

vcrtcgcn\V<)<)rd igd. 

n1ets is voor deze opzct gekozen. 

lloezccr ook armoede op de politieke 

agenda -,taat en kan worden va"itgc

'>tcld. dar zowcl rijk als gemeenten hier· 

aan vee\ extra ilandacht en geld he<;te· 

den, het gaat niet aileen 0111 bestrijden 

van armoede, maar vonral om het ont· 

-,taan van armoedesituaties te vnorko· 

men en het gaal niet aileen 0111 de inko· 

menskant, maar evenzcer om de sociale 

uitsluitlllg die van armoede hct gevolg 

i-, Fn dat kan de ovcrheid niet aileen. 

lk citeer nogmaa\., hisschop 1\Iu.,kens 

a is hij zegt" 

"Vcrsta me goed: ik ben cr niet voor dat 

de kerken aile -,ocialc taken weer opne· 

men. Het mag nicl zo zip1 dat de over· 

(llV II '!7 

Net ills hiJ ontwikkclings· 

samenwerking gaat de <;o\idariteit ook 

hier 'hoven over' via de democratische 

weg, in dit geval rijks· en ge111eentcli[ke 

overheid. l\1aar cvenals hij de solidari· 

teit op mondiaal niveau de non·gouvcr· 

ne111entelc organisaties (NCO\i nict 

kunncn worden gcmist. kan de over· 

heid deze prohlcmen nict voorkomen 

of oplossen zonder een breed maat· 

schappelijk draagvlak. voor de uitvoe· 

ring van velc taken, maar vooral voor 

het aandragen van de ideet'n bij hct 

zoekcn van nicuwe wegen 0111 tweede· 

ling te voorko111en. Daartoe dienen ook 

de Socialc C:onkrcnties. 

.~1inister l\1elkcrt zei na de eerstc con· 

ferentie in Zwolle: 
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"De grote winst van de eerste Socialc 

C:onfercntie is die hele praktische steer 

van opg~strooptc n1ouwcn. l)c nlaat

schappelijke tegenstcllingen en de bij

hehorende visies waJTn niet thuisgehle

ven, maar men hedt wei het vermogen 

opgehracht om daar overheen te slap

pen en praktisch op zoek te gaan naar 

pcrspectieven en vcrandcringen." 

De conkrcntie in Ede houwt voort op 

de inventarisatie van prohlcmen en 

voorstellen van de eerste, 1" en op de 

Voortgangsnota van het kahinet ten 

aanzien van de Armoedenota, waarin 

jaarlijks een overzicht wordt gegeven 

van de nieuwc stappen die zijn gezet 

op het pad van het armoedehelcid. 11 

Daaruit en ook uil het eerdcr ge

noemde laarrappnrt Armoede en uit de 

Socialc Nota 1'J'l8 12 blijkt duidcJijk dat. 

hoezeer ook de laaNe jaren belangrijke 

nvcrheidsmaatregelcn zijn genomen op 

nationaal en lokaal niveau op het ge

hied van inkomensverbetcring. heper

king wnonla'>len, aanpak prohlcmati

sche schulden, aanpasslllg hij de 

uitvnering en harmoni<,atic van inko

mensafhankclijke regelingen, 11 her 

cvenzcer gaat 0111 "iOCialc activering, 0111 

participatie in het onderwijs, om ge

zondheid, wclzip1 en maatschappe\ijke 

opvang, om mensen te ver\o.,sen uil 

hun isolcment, om dak- en thuislozen, 

om de opvang van allochtonen en om 

kinderen uit anne gezinnen een toc

komslperspcctid te hicden. 

Hct zijn dan ook a\ die maatschappe

lijkc organisaties en instellingen die in 

de verkenningscommi-.sies ter voorbe

JTiding van de tweedc Sociale Confe

rentie hun inhreng hebben geleverd. 

zoals die in de bundel 'Natte voeten in 

het poldcrmodcl' zijn vcrvat en die 

gaan over de werkelijkhcid van uitkc

ringsgercchtigdcn als vertrckpunt van 

armnedebestrijding Fn dan gaat het 

ook om clicnt<:nparticipatic hiJ de uit

vocrcndc dicn'-.tcn, 0111 crvanngcn in de 

praktijk ( 150 projccten zijn daartoe ge

hundeld van gemeenten. organi<,aties en 

instellingenl," om de rol van hedrqven 

en woningcorporatics. om de rol van de 

school. 1' over ondernemende wcrklo

zen. over zorg a\., arbeid ot zo1·g en ar

heid, over gezondheidszorg en armoC'de 

en over vcrarn1ing vcr~u'-> vcrrijking 

Het zal u duidelijk zip1 dar - tegen de 

achtcrgrond van dczc crvaringcn van 

de atgelopC'n twec jaar- ik met hijzon

dere helang<,tcl\ing heh gC'kekC'n naar 

de pa~'lagc<.., in on-, vcrkiczing"ipro

granllllJ, die gaan over de n1anicr 

waarop w1j in ons land tcgen de dn:i

gendc twecdeling in de maatschappiJ 

moeten vechtcn 

En ik hen niel telcurge-.teld. lntegcn

deel. Her programma gcdt niet aileen 

aan \\'at cr van de overhcid n1ag worden 

verwacht, maar ook hoezC'cr hier i op

nieuw I sprake moet zijn van ecn geza

menlijke verantwoordelijkhcid als ik in 

hootd-,tuk 5 'Balans lLhsen markt en 

maat.,chappij' Ice'>: 

"Lr komcn netwcrken van overhcid, 

wijk- en huurtwcrk, clicntenraden, zelt

hulpgroepen. kcrken, vakhondcn, wo

ninghouwvcrenigingen en nutl.,bcdrij

ven. Doc! is mensen te bereiken die het 

echt nodig hehbcn en hen optimaal van 

de heschikharc rcgelingen gehruik te 

doen maken. Een actJvering.,fonds gcdt 

maat-,chappelijke en kerkclijkc organi

saties mcdcverantwoordeliJkheid voor 

herstcl van zcltrcdzaamheid." 

Evaluatie 
CDA-verkiezingsprogram 
In hct voorgaande heh ik ten aanzien 

van twce hclcidsterrcinen uitcengczet, 

hoezcer ccn hervvaardcring nodig i"" van 

de vcrantwoordelijke samenlcving en 

UlV 11''>7 



de <;ocialc <;amenhang om dezc een 

eigen plaat<; terug tc gcven naa<;t markt 

en ovcrhcid. Dit i'> het moment, na lan

delijke en lokale verkiezingen, door 

regccrakkoord en lokalc hestuur'iak

koorden, om voor de door mij om

schrcven heleid<;terreincn een <;tructu

rek en intcgralc aanpak te garandcren 

op basi' van de communitaristische 

hlosol ie /\let als kenmcrk voor de poli

tick van het C:DA de vier overwcgingen 

aan het slot van hct politick manilcsL 

"!)55r ligt de kwalitcit van de <;amen

lcving. Zo wordt <,amen Ieven iets wat 

je niet aileen doet." 

Het hurgemee<;tcr<;chap in Den Haag 

gedurende ell Jaren hcclt mij de over

tuiging gcgcvcn, dat die nlen<;cn en die 

organi~CJtic"' in de -,anlenlcving er nog 

'teeds zijn en er voor klaar staan om 

hun <;tee11t1e hij tc dragen. Hopelijk 

voelcn ze zich opnieuw aange-,proken 

door de comi'>tentic en het realitcitsge

halte van manilc't en programma, 

waardoor we weer samen met beide he

ncn op de grond- en in de maat<;chap

piJ - kunncn <;taan om de prohlcmen 

van de dreigcndc twcedeling in de 

'amcnlcv111g aan te pakkcn. 

,\ lr dr AlE H<1Pfnlldlll is lid Pdll de Rchn

bnii(T ell Poorzlltcr l'dll hct Armordrdrhdt Hi) 

11'111 on,lcr ,ndcre elf }IIIII lnm}cmccster P!lll Den 

H<~<~<J. 

No ten 
.\lrdr ,\I I. Htl\'l'llllclll<., /)( lrlcknrrhl t'dll</i -,jc,h

lrrkt ,,1111('!!/li'i!l</ ftd'-llili'liZIII</ I()(/) 

I )c hcklcmdc ..,tt~d :,( P-( ,Ji,ru 12(1, !lltl.Jrt 

I'Ji)(l 

lk'lrLhtcll O\CI de -,otr,llc Lonlcrcnlrc r\1rnrl!''>

l~ud nr i, oktohn l<J()/ 

/), -.Lrdl i\111 ,ft '/d,/ l't'tHI.Jdllt/'idfl/'O!LIIjl' (;role ;It 

,lrlll't!u,/. hqltJ.gc h11 l•t,Jrollil</ Bllilll'iildrr,/,c Luken 
1 (J!JS 

lknchtcn over de <.,OLittlc conkrcnt1c I\
1
J('IIII'"

/,,:d nr ~. oktohn l qq-;-

(J \m1Lt11 l"t=::IOI11 The SumLl\' Time" '! c11 111cu\\' 

gcvot.:! v,ul vcrt~ntwoordcllikhcld Tiid..,chlilt 
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()cit·, iulL'Jugu<.,ltt<., 1 <)t)5 

7 [)r<.,. Radhoud Lngher<.,cnll\1'/Wi in de Slddl'-

cotlrdJII 171) vttn 1 X <.,cptcmber IIJ1)7 

/)t kwchhdu'n, Twccdc itl<tl rJpport Jrmocdc en 

<.,oUJlc Ult"ll!lting 1')()/ 

Elk iliCII' f,n·ft n11 llddlll Jl/cdoo1 POOl lCII 'thlddl 

EJnO/ld Aqcn Broer" 111 gc<.,prck mt'l lw,<>chop 

,\ht<.,kclh J\k1ncma I 1) 1)/ 

10 Vn,Lu; Etr-;/r Snr1,dc ('tm/ncnlrc 

11 l'oo!IJ}dll<}'-l:ol<~ K<~hHci lt)IJ/ 

12 \~._Judll 1\'olc~ 1lJfJX Hncl vJn hct J\1tnJ'>tLTIC 

~o/.-\\X'c vJn I (J-0{}-l)/ hn de hcgrot1ng v~1n 

~oZa \V'c l <J()k 

1 i. Rapport Cll,rllll,,lc-Dubt·ll \VRR 

1-1- 1\111/Jt J'ol'lnl 111 /lei /'o/,/cillltlilcl. llumlcl prttktllk

voorhcclden Twccdc Souttlc ( onlcJcntJc f:dc 

iO oktoher 1<JlJ7 

15 Bi1d1t~gc Rc111 Zundcrdo1p til 1\
1
dlJC Pol'icn 111 lnl 
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