
Het CDA heeft een grate ambitie ten aanzien van de wereld en 

haar bewoners. Zij kent echter ook de beperkingen van de over

heid. De opgaven waarvoor het stadsbestuur van Rotterdam zich 

gesteld ziet, zijn ook opgaven voor het CDA. De economische 

ontwikkeling moet bevorderd worden door investeringen in onder

wijs en kansrijke sectoren. Verder moet de maatschappelijke parti

cipatie vergroot worden. Daartoe is een consistente politiek met 

visie nodig. 

D 
at de wereld grondige ver· 

anderingen ondergaat i'> 

goed zichtbaar 111 een stad 

al'> Rotterdam. Fen aantal 

prognme<; voor de komende vijttien 

jaar -;chetscn het heel d. ( zie kader op 

de volgende pagina) 

Stedcn zijn broedplaat<;en van vernieu

wing, zowcl cultureel, sociaal als cco

nomi-;ch, maar ook schuilplaatsen voor 

zwakkcren en ver<,totcnen. Steden zijn 

concentratiepunten van ontwikkclingen 

en !open daarmee vooruit op de IT'>t 

van t\ederland. De opgaven voor de 

komende vijttien jaar voor het stad<;be

-;tuur van Rotterdam zijn ook opgaven 

voor het CDA. Centraal daarbij staan 

participatic en integratie. Werk voor 

velcn en een volwaardigc plaat<, in de 

~an1cnkving. 

Welke hetekeni<; hehben de grondsla

gen van het CDA voor het handelen 

van de overheid, geconhontecrd met 

deze ontwikkelingcn~ De llijbel lcidt 

( ll v ,, 7 'J l 

tot rcflcctie en hezonnenheid en plaat<,t 

het handelcn in een traditie. Daarnaast 

appelleert de chri'>telijke impiratie aan 

het goede in de mens, motiveert om 

buiten Jezelf tc trcden en oog te hcb

ben voor naasten en samenlcving. 

Overheid 
Dat geldt ook voor overheid en poli

tick, zij het met beperkin

gen. De overheid is geen 

natuurlijke per<;oon, maar 

cen verzameling men<;en. 

Zij werkt via anderen en 

kanop vaak indirecte wijzc 

doelstellingen realiseren. 

Dat heperkt de overheid in 

haar kunnen en dlJ', amhi

tics. 

Zo stclt de overheid nor

men, maar memen zijn de 

dragers van normen, en dat 

beperkt de overheid in haar 
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normstclling In de sociale zckerheid is 

diezelfde bcperking aanwezig. Het ap

pcl op het goede in de mens, maakt 
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niet dat de mens daar altijd naar han

delt. Het nastrevcn van cigenbclang is 

ecn realitcit en client cen rol te '>pclen 

bij de normstelling door de overhcid. 

Hct is ook die beperktheid, waaraan 

hct begrip gespreide verantwoordelijk 

zijn grotc hetekeni., ontleent. Het is 

daarom, dat mcnsen en hun organisa

ties van onschatbaar belang zijn om 

normen in de praktijk te hrengcn en 

betrokkenhcid op de naaste en zijn 

problemen te reali.,eren. 

Activeren 
Het CDA heeft een grote ambitie ten 

aanzien van de wereld en haar bewo

ners, zij kent echter de beperkingen 

van de overheid. Om toch effectief tc 

kunnen zijn, resultaten te boeken, is het 

cruciaal kennis te hcbben van onze sa

menleving, en een zekere mate van ver

wevenhcid en flortmrshifl tc kenncn met 

maat<,chappelijke organi.,aties. 

De male waarin het C:DA en zijn be

stuurders in staat zijn de samenleving in 

al haar gelcdingen te activeren is bepa

lcnd voor het succe<, van de partij. Zelfs 

in onze tclevisiedemocratie zijn het de 

resultaten van het beleid die tellen. Die 

bepalcn de gcloofwaardigheid en de 

aansprekcndheid van ecn partij en haar 

Ieider 

Ook Rotterdamse ontwikkelingen kun

nen aileen op een selecticve en activc

rcnde wijze door de overheid adequaat 

worden benaderd. 

Werkgclegenhcidsproblematiek is ai

leen op te lossen als het bedrijfsleven 

de juistc ruimte krijgt De overheid fa

ciliteert hier. !'vligranten zullen aileen 

een volwasscn rol in de stad kunnen 

spelcn al., zij de ruimte krijgen en ge

prikkeld worden hun verantwoordelijk

heid te ncmen. De overheid is niet in 

staat hun integratie af te dwingcn. 

Prioriteiten 
De beschreven progno<,es met bctrek

king tot cen aantal ontwikkelingen in 

Rotterdam de komende vijfticn jaren 

hebben wat mij betreft hetekenis voor 

de thema's van de komcnde jaren 

Tegen de achtergrond van verdcrgaan

dc 1-:uropese intcgratic, globaliscring, 

mensclijke mobiliteit en multi-cultureel 

samenlevcn dienen zich in icdcr gcval 

ccn twectal prioriteiten aan. 

Bevorder de economi'>che ontwikkcling 

om oplopende structurele werkloosheid 

te voorkomen en participatie en inte

gratie van Nederlandcrs en allochtonen 

te hevorderen. lnvestccr daartoe in 

kansrijke <,cctoren door ecn adequate 

infrastructuur (de haven van Rotterdam 

kan daardoor ticnduizenden arbcids

plaatsen genereren l. lnvcsteer ook in 

onderwijs. i\laak laaggcschoolde arbeid 

goedkoper, erkcn daarbij dar 1\:cderland 

onder- andere door de grotc toestroom 

vanuit het buitenland en de lage ar

heidsparticipatie nict aileen voor hoog 

ontwikkeldc industrie en dicnstvcrle

ning ruimte moct biedcn. 

Daarnaast is het van groot bclang zo-

Prognose Rotterdam 

bevolkingsgroei: 15% 

(Nederland 8')(,) waarvan 2/3 

door tocname etnische 

bevolking; 

etnische minderheden: 29% 

van totale bevolking ( 1991, 19%); 

stijging beroepsbevolking 

50.000 personcn, 

aantal pcrsoncn in ABW/RWW 

80.000, waarvan 50'){, met cen 

etnische afkomst, 

aantallcerlingcn in basis 

onderwijs groeit met 25%. 
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De economische ontwikkeling moet bworderd wordm om oplopende structurele 
werkloosheid te voorkomen. lfoto ANPl 

wei Nederlanders als allochtonen te 

motiveren maat,chappelijk actief te 

worden en hun verantwoordelijkheid 

voor zichzclt en anderen op te pakken. 

In dit verband is het de vraag of schaal

vergroting, specialisatie en professiona

liscring in het veld van zorg en 

onderwijs niet doorschieten. 

Problemcn van normloosheid, anonimi

teit en dcrgelijke worden daarmee nict 

opgclost. 

Visie 
Voor ccn rcsultaatrijke aanpak van de 

problemen in onze samenlcving de ko

mende jaren is ecn consistcnte visicrij

ke politiek nodig van cen overheid die 

haar plaats kent. Het CDA plaatst over

heid, hurgcrs en samenlcving op ccn 

adequate wijze. Waar het op aankomt 

vervolgem i'> de prioriteiten te stellen 

en uit te vocren. Daartoe is het nodig 

dat ook het CDA ontstijgt aan '>peci

fickc helangenhehartiging en over de 
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cigen schaduw heenstapt met oog 

voor de grcnzcn aan het eigen kun

ncn! 

Drs. R.M. Smit ( 1959) is u>ethouder vcm 
Haven, Personeel- en OrganiS{Ilie e11 

RegiovormiHg in Rotterdam. 
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