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'Passages., 
Twee impressies van het denken over de stad 

Elders Îll dit mtmmer zijn de 
tvetenschappl'rs aan hl't 

u:oord, hiRr vragen wij zo 
m~utr twee 'functionarissl'll' 

om hun denkbeelden. 
WClt is lum kijk op de 

problemen t 'llll de stlld? 

• • 

Industrie en de stad 
In gesprek met Hein van Oorschot 

" D e kabinetsplannen voor de grote steden hebben een 
manco: men probeert de steden te helpen met hun pro

blemen, maar spreekt ze niet aan op hun kracht. Maar wanneer 
toch wordt gekozen voor een 'mijnstreekbeleid', is het belangrijk 
dat naast dit crisisbeleid gericht op steden in de Randstad, ste
den buiten de Randstad van provincie en Rijk de ruimte krijgen 
hun kracht verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan grootschali
ge mfrastructuur, het gemeentefond1>, gemeentelijke herinde
ling. Het is goed dat 'paars' heeft gekozen voor g<'meentelijke 
herindeling, want de BON-gebieden zijn wanneer je intematio· 
naai kijkt te klein om slagvaardig te opereren. Helzelfde geldt 
misschien ook wel voor de provincies. 
De kracht van Tilburg ligt in het industriële klimaat. Vandaar 
de slogan Tilburg moderne industriestad'. Deze slogan 1s de ver· 
taling van het strategisch beleid, dat we tweeëneenhalf jaar ge· 
leden hebben ontwikkeld. Dit beleid wordt door de hele gemeen· 
teraad gedragen, want het is goed voor de werkgelegenheid. Wel 
is er door de raad op gewezen dat het hoge eisen stelt aan het 
milieubeleid. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. 
Hel strategische beleid krijgt in iedere sector van dl.' gemeente 
gestalte. Zo hebben we aan de industrie gevraagd wat wc moet
en doen. Dit heeft geleid tot de nota industriebeleid, de t•nige in 
Nederland op lokaal niveau. In de sector ondernijs i!'1 in samen
werking met onderwijsinstellingen en bedrijfslen•n een indrn;t
rieschool in oplichting en aan de universiteit, de KUB, is een 
leerstoel industriebeleid ingesteld. Een ander voorbc<.'ld is sport. 
Hier is geconcludeerd dat industriestad arbeidersstad betekent. 
Daarom concentreert de stad zich op voetbal en i~ momentcel 
een nieuw stadion voor Willem II in aanbouw. 

Maar ook bij <'en sector als de juridische waar dit minder voor de 
hand ligt heeft men het strategisch beleid ingevuld: hier is het 
taalgebruik veranderd, minder ambtelijk geworden. 
In tegenstelling tot het strategisch beleid, dat extern gericht is, 
lag vroeger binnen de gemeentelijke organisatie de nadruk op de 
interne kant. Ook het 'Tilburgse model' is intern georiënteerd. 
Dit is in 1985 operationeel geworden, als reactie op de noodzaak 
van bezuinigingen. De gemeenteraad wilde inzicht hebben in 
wat waar gelx•urt en waar wat van af kan. Het model bestaat 
uit drie onderdelen. Ten eerstl• het definiëren van produkten en 
bepalen van de bijbehorende kosten, inclu.11ief overhead. In de 
twt'ede plaatll contractmanagement. Dit betekent dat ambtelijke 
diensten veel ruimte krijgen en op resultaat worden afgerekend. 
De raad beperkt zich wat de organisatie betreft tot het reageren 
op klachten. Tt•n derde een helder informatiesysteem. leden• 
vier maanden ontvangt de raad een managcmentrapportagc, 
t'Cn zogenaamde marap, voorzien van voorstellen voor contract· 
wijzigingen. De twe<.>de marap, die loopt over de periode tot en 
met augustus, is zo nauwkeurig dnt de raad bij het vaststellen 
van de begrotinj:( voor het volgend jaar de overschotten al kan 
betrekken. De rand is enthousiast, want heefl. mtoer mogelijkhe· 
den tot sturing en biJSturing. De negatieve publiciteit waarvan 
landelijk wel $prake is • ambtenaren zouden de politiek buiten 
spel zetten • hoor je in Tilburg niut. Voor het Tilburgse model 
bestaat veel belangstelling in binnen· en buitenland, ook in 
Oost-Europa en Japan. Wij helpen regelmatig bij de invoering 
ervan. 
Naast de interne geld-gerichte oriéntatie van het Tilburgse 
model werken we nu aan de strategische kant • waar werk je 
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samen met de stad naar toe - en 
aan de kwaliteitsvraag · hoe weet 
je wat de burger wil. Een eerste 
stap in laatstgenoemde richting is 
het stadsmarktonderzoek, een pe
riodieke enquête onder duizend 
wisselende Tilburgers. Verder defi
niëren we concrete 
kwaliteitsprojecten. Dit blijkt vru
chtbaarder dan het afleiden van 
kwaliteitsdoelstellingen uit het st
rategisch beleid. Hierbij speelt een 
rol dat het Tilburgse model 
enigszins tot departementalisatie van de gemeentelijke orga
nisatie heeft geleid; gemeentebrede zaken kosten moeite. 
Daarom werken we sinds kort in gemeentebrede projecten, 
waarbij de projectleider rechtstreeks rapporteert aan het ma
nagementoverleg, bestaande uit gemeentesecretaris en sector
directeuren. Hierbij wordt de inzet van directies vooraf gedefi
nieerd. 
Met praten is het hele proces op gang gebracht en zo wordt het 
ook op gang gehouden. Vcrder is presentatie heel belangrijk, 
bijvoorbeeld om bedrijven aan te trekken. Hoge gasten ontvan-

gen we op de bovenste etage van 
het stadhuis, ingericht met meubi
lair afkomstig uit het Nederlandse 
paviljoen van de wereldtentoon-. 
stelling in Sevilla. Hiervandaan 
heb je een prachtig uitzicht over 
de stad en kan je goed zien dat de 
stedelijke vernieuwing in Tilburg 
tot voor kort heeft bestaan uit het 
vullen van gaten, ontstaan door de 
teloorgang van de textielindustrie. 
Nu bekijken we de stedelijke ver-
nieuwing als een geheel. In het 

centrum is de architect Jo Coenen bezig. Verder pakken we on
dermeer het gebied tussen centrum en station. Toen de slogan 
'Tilburg mod~rnc industriestad' werd ingevoerd vond 20 % van 
de bevollting dit een goede keus, nu 70 %. Niet alleen ambtena
ren dragen een speldje met dit opschrift, er rijden ook 300 parti
culiere vrachtwagens hiennee rond. Zelfs kregen we laatst een 
geboortekaartje met 'geboren in Tilburg moderne industriest
ad' ... (CT) 
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Onderwijs en de stad 
in gesprek met Cor Wijn 

" ! ls je het hebt over het grote stedenbeleid dan heb je het 
lL!tijd mede over de noodzaak van het aanpakken van 

achterstanden. Dit is alleen al nodig vanwege de noodzaak van 
een te bereiken minimale sociale cohesie in de stad. Dáárom is 
op het terrein van het onderwijs de plaats van de school in de 
buurt zo belangrijk. 
Waaruit kan de 'achterstandssituatie' van een kind in de stad 
bestaan? Vanuit het onderwijs bezien zie je dat veel kinderen 
uit gezinnen komen met enonne problemen: werkloosheid, ge
brekkige huisvesting, ongezondheid, financiële tekorten, het on
tbreken van sociale contacten, gebroken gezinnen enzovoort. En 
de uitdaging is nu om deze kinderen, die indien er sprake is van 
een samenstel van àl deze problemen vaak uit de oude of nieu
we volksbuurten komen, toch op een dusdanig niveau te bren
gen dat zijn volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. 
Deze 'uitdaging' brengt evenwel met zich mee dat voor het be
leid zowel de leerling als het onderwijs minder dan voorheen op 
zichzelf beschouwd mogen worden. Wat in ogenschouw moet 
worden genomen, is dat de school zelf binnen de culturele cont
ext van de stedelijke omgeving 'buurtafbankelijk' functioneert. 
De hele problematiek van de witte en zwarte scholen bijvoor
beeld heeft minder te maken met de tegenstellingen tussen wit 
en zwart en véél meer met de hoeveelheid van kinderen die in 
een achterstandssituatie verkeert. En dus ook weer met de 
vraag wat dit laatste te maken heeft met de buurt waarin do 
school staat. 

In Nederland is nu een krappe eeuw lang de rijksoverheid ver
antwoordelijk geweest voor het onderwijsbeleid en met name de 
financiering ervan. Dit had te maken met de confessionele wijs
heid dat de onafhankelijkheid van de school het beste op tijksni
veau kon worden gegarandeerd. En nu al een goed punt van het 
Paarse kabinet is dat het al bij het aantreden méér bevoegdhe
den aan de gemeenten heeft afgestaan in zake het onderwijsbe
leid. Dit is zo belangrijk omdat, gegeven de problematiek die ik 
zo even schetste, het rijk veel te ver afstaat van de stedelijke 
omgeving, van de buurt en dus van de eisen die aan de school 
worden gesteld. De gemeente staat op veel kortere afstand en 
kent de buurt, mede omdat hier meerdere instellingen werk
zaam zijn, denk aan gezondheidszorg, welzijnswerk en politie. 
De gemeentebesturen ontvangen straks gelden die in het bijzon
der zouden kunnen worden ingezet ten behoeve van scholen die 
in buurten staan waar zich achterstandssituaties voordoen. En 
voor de scholen geldt dat zij mogelijk financiële middelen krijgen 
om te 'investeren' in extra leerkrachten, klassenverkleining, bui
tenschoolse opvang enzovoort. Dit zou dus een hele nieuwe 
ontwikkeling zijn, die al zo'n ruime zeventig jaar werd geblok
keerd. 
Voor de gemeenten zal het de kunst zijn het onderwijsbeleid 
minstens ten dele tot. onderdeel te maken van het jeugdbeleid in 
de stad. Maar hierbij moet worden opgemerkt. dat de grond
wettelijke vrijheid van onderwijs de eigen verantwoordelijkhe
den van de school blijft waarborgen. Het gaat hier om een even 
verantwoorde als doeltreffende 'dialectiek' tussen vrijheid en 
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