A

veelkleurige maatschappij. Mensen die allemaal op hu
manier hun leven willen leven. Maar die wel, ondanks allE
schillen, één samenleving vormen. Een uitdagende samenh
die tal van keuzen biedt maar niet altijd even overzichteli
Het is de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar
de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat het i
Nederlandse samenleài

Het gaat Nederland economisch voor de wind. Dat biedt talloze

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Ondanks de toene-

kansen om op verder te bouwen. Steeds meer mensen vinden

mende welvaart neemt ook de armoede toe. De offers zijn

een baan of gaan zelf aan de slag. Juist nu komt het er op aan

in de afgelopen tientallen jaren door alle groepen in de

de economie kwalitatief sterk te maken voor de toekomst. Met

samenleving opgebracht. Net zo goed moeten ook de vruch-

een gezonde financiële basis, met een sociaal bewustzijn en met

ten door allen geplukt kunnen worden.Want samen leven doe

een duurzaam karakter. De economie blijft bij het CDA in goede

je niet alleen.

handen. Economische groei is goed, maar moet wel leiden tot
versterking van kwaliteit en solidariteit in de samenleving.

Het CDA staat ervoor dat de samenleving niet verschraalt.

Want tegenover de tallozen wie het goed gaat, staan nog te veel

Onderlinge betrokkenheid, zorg voor elkaar en solidariteit

mensen die geen kansen kregen en daardoor niet konden mee

mogen nooit aan de markt worden opgeofferd. De inzet van

profiteren van het gunstig economisch klimaat. Dat vraagt om

mensen in de vorm van vrijwilligerswerk is goud waard.

samen delen, want samen leven doe je niet alleen.

Juist in een tijd van overvloed aan informatie, veranderende
leefpatronen en nieuwe werkvormen is daar tijd voor nodig.

Meer mensen dan voorheen staan er alleen voor. Ondanks

Mensen hebben ruimte nodig om zich te ontspannen, te ont-

nieuwe vormen van mobiliteit en communicatie neemt de

wikkelen en te bezinnen. Bovendien brengt alleen bezieling

eenzaamheid toe. Doorgeschoten individualisering tast het

en motivatie mensen dichter bij elkaar en samen op weg.

verband in de samenleving aan. Te vergaande commercialise-

Samen leven doe je niet alleen.

ring bedreigt de samenhang in de maatschappij.

4
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Samen leven in familie en gezin

foto. Pr
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Samen leven betekent dat iedereen naar eigen keuze het leven

opvangmogelijkheden voor kinderen via betaalbare crèches

met anderen deelt. In toenemende mate is het gezin en een

en buitenschoolse opvang zijn noodzakelijk.

hechte familieband weer het ideaal. Deze kernkwaliteit van het

De kinderbijslag voor het eerste kind wordt verhoogd en

leven is voor veel mensen moeilijk te combineren met werk, ont-

voor gezinnen, die van een laag inkomen moeten rondko-

spanning en maatschappelijke betrokkenheid. Juist in de levens-

men, komt er een extra uitkering.Voor al deze maatregelen is

fase waarin de basis voor een loopbaan wordt gelegd, vraagt

een minister speciaal verantwoordelijk met een eigen beleid

de zorg voor kinderen veel aandacht. In de moderne samenle-

en budget. Hij of zij bevordert deeltijdwerk en herintreding,

ving mag de arbeidsmarkt geen belemmering opwerpen voor

bijvoorbeeld via een terugkeerregeling.

het leven samen met kinderen.

Het CDA steunt mensen die zich inzetten voor anderen: het
gezin, kinderen, ouders en mensen die minder weerbaar zijn.
Het belastingstelsel en de sociale zekerheid moet mensen
die voor anderen zorgen centraal stellen en extra financiële
ruimte geven. Zo hebben mensen echt een keus.
Bijvoorbeeld via een belastingstelsel dat rekening houdt met
de zorg voor mindeijarige kinderen. Ook deeltijdwerk moet
nog meer aandacht en mogelijkheden krijgen. Goede, veilige

'4

Samen leren is samen investeren

1oro T. Boe

rLi

Samen leren gaat het best als kinderen en jongeren zich thuis

zinvoller maken door een beter loopbaanperspectief te bie-

voelen op school. Je moet meetellen. Dat kon alleen wanneer er

den. Scholen hebben een belangrijke sociale rol in dorpen en

een goede wisselwerking bestaat tussen kinderen, ouders en de

stadswijken. Schaalvergroting ondersteunt deze functie niet

school. Ouders en scholieren moeten daarom zelf in vrijheid

altijd. Te kleine scholen kunnen met behoud van locaties

kunnen kiezen op welke manier scholing en opvoeding elkaar

bestuurlijke samenwerking aangaan. Eén bestuur draagt dan

het beste ondersteunen. De identiteit van de school

de verantwoordelijkheid voor meer geestverwante scholen.

is voor veel mensen een belangrijke voorwaarde. Zeker voor

Er is voor schoolbesturen een periode van organisatorische

bijzondere scholen geldt daarbij dat zij hun identiteit in alles

rust en maximale financiële zelfstandigheid nodig, om hen de

wat ze ondernemen waar kunnen maken. Het CDA wil minimaal

gelegenheid te geven te bouwen aan een stabiele en optimale

1,25 miljard gulden extra voor het onderwijs.

leeromgeving.

Te grote klassen beperken de individuele aandacht die kinde-

Kennis is toekomstvast en kostbaar kapitaal. Dat vereist visie,

ren nodig hebben. Basisscholen moeten daarom de middelen

bestuurskracht, betrokkenheid en financiële middelen. Met

krijgen om de klassen verder te verkleinen. Hoe dat geld

name in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs.

daarvoor het beste kan worden besteed moeten de school-

Vooruitziend beleid, middelen en durf zijn nodig om jonge-

besturen zelf kunnen beslissen. De Organisatie van het onder-

ren op de uitdagingen van het kennis- en informatietijdperk

wijs moet leerlingen, ouders en docenten de kans geven naast

te wijzen. Op die manier wordt de kans vergroot dat dit later

kennis vooral waarden, normen en cultuur over te dragen.

dubbel en dwars wordt terug verdiend.

Het CDA wil het beroep van leraar weer aantrekkelijker en

9

Met zorg menswaardig samenleven
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die zorg nodig

Het CDA wil meer "handen aan het bed". Dit is belangrijk

hebben willen vooral de aandacht van mensen. Niet alleen van

voor de patiënt. Maar dat is ook belangrijk voor de werkers

artsen en verpleegkundigen, maar met name ook van familie,

in de zorg. Hun mooie en belangrijke beroep wordt dan weer

vrienden en vrijwilligers. Mensen moeten daarnaast zolang

aantrekkelijker en meer draagbaar. Lange wachtlijsten zijn

mogelijk zelfredzaam kunnen blijven; door aanpassing van hun

onaanvaardbaar, zeker als uitstel leidt tot verergering van

woon- en leefomgeving en door zorg aan huis. Tegelijk moeten

de ziekte. Wachtlijsten ondermijnen de kwaliteit van de

zij de zekerheid hebben van verder reikende zorg, wanneer dit

dienstverlening in de gezondheidszorg. Volle wachtkamers

Ouderen, zieken, gehandicapten en anderen

nodig

is.

trouwens ook. Zij leiden tot het uitvallen van mensen die
anders een waardevolle bijdrage hadden kunnen leveren in

Het CDA stelt het menswaardig leven van zorgbehoevenden

maatschappelijke inzet en arbeid. Het CDA investeert in een

boven een efficiënt en marktgedreven zorgstelsel. Daarom

gezondheidszorg die de mens centraal stelt, die klaar is voor

wil het CDA de komende jaren de keuzevrijheid van zorg-

de verwachte gevolgen van de vergrijzing en die rekening

behoevenden vergroten, de toegankelijkheid van het zorgaan-

houdt met de voortgaande medisch-technologische ontwikke-

bod waarborgen en de zorgketen versterken. Zorgbudgetten

lingen. Daarvoor is een jaarlijkse volumegroei van gemiddeld

per persoon, het verdwijnen van wachtlijsten, verbetering van

2,4 procentpunt noodzakelijk.

de zorg binnen de instellingen en een goed functionerende
thuiszorg dringen de afhankelijkheid terug en bieden mensen

Technologie heeft een belangrijke plaats binnen de zorgver-

weer de mogelijkheid tot zelfstandige keuzen.

lening. Nieuwe technieken geven velen zicht op herstel en

11

kunnen een bijdrage leveren aan het opbouwen van een
menswaardig bestaan, ondanks een ziekte of handicap. Dat is
mooi zolang de mens de technologie de baas is en niet
andersom.
Niet de technische mogelijkheden, maar de aanvaarding van
het leven, hoe kwetsbaar ook, is doorslaggevend. Medische
behandeling die het leven ondersteunt staat altijd voorop, ook
als het gaat om het lijden in de laatste levensfase. Als thuis sterven niet mogelijk is, moeten mensen op voldoende andere
plaatsen naar eigen voorkeur de rust kunnen vinden om
waardig en met persoonlijke aandacht omringd te sterven.

12
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Samen veilig leven
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Mensen die samen leven willen zich gelukkig en veilig voelen.

Duidelijkheid in normen en straffen is noodzakelijk.

De samenleving is van iedereen. Criminaliteit, vandalisme of

Profiteurs en leiders van de georganiseerde misdaad onttrek-

onverschilligheid past hier niet en getuigt niet van respect voor

ken zich aan het wakend oog van de samenleving. Opsporing

elkaar. De publieke ruimte, straten, stations, parken en voetbal-

en strafrecht moeten daar een eind aan maken. Verbeterde

stadions moeten veilig, schoon en uitnodigend zijn voor jong en

werkwijze en wetgeving moeten voorkomen dat misdadigers

oud, mannen en vrouwen. De publieke ruimte hoort een veilige

ten onrechte op Vrije voeten worden gesteld. Anders zouden

ontmoetingsplek te zijn voor burgers en hun gemeenschappen

uitholling en ongeloofwaardigheid van het gezag in de hand

en geen Vrij jachtterrein voor criminelen en vandalen.

worden gewerkt.
Georganiseerde misdaad wordt steeds internationaler, gevaar-

Herstel van gemeenschappen en Sociale samenhang, een vitaal

lijker en meer vermogend. Daarom kan deze niet alleen wor-

verenigingsleven en een politie die er voor de samenleving is,

den bestreden met klassieke methoden. Niet alle middelen

werken preventief. Iedereen moet weten wat mag en wat niet

zijn om die reden zomaar geoorloofd.

mag in een maatschappij waarin mensen samenleven.

Betrokkenheid bij criminele organisaties moet bestreden en

Er is een op de persoon gerichte aanpak nodig om jongeren

bestraft kunnen worden. De gereedschapskist van justitie en

die dreigen te ontsporen in spijbelen, drugsgebruik en crimi-

recherche moet perfect gevuld zijn.

naliteit bij de les te houden. Vernielingen aan de openbare

In de Europese Unie moeten politie en justitie onderling

ruimte moeten snel worden hersteld. Dit alles vraagt om veel

rechtstreekse samenwerken bij de bestrijding van fraude en

meer politie op Straat, in de wijken en op het platteland.

grensoverschrijdende criminaliteit.

Daarvoor moeten er 7000 nieuwe agenten extra komen.

15

Q-„amen werken aan
'.-.en duurzame toekoms-,o

foto ANP

Een gezonde samenleving heeft niet alleen een gezonde

twee pijlers onder de economie te versterken. Ook de land-

economie, maar ook een goed milieu. Zo draagt de huidige

en tuinbouw moet op deze leest geschoeid zijn. Nederlandse

generatie de aarde verantwoord over aan de volgende.

kennis kan wereldwijd worden ingezet.

Economische en ecologische ontwikkelingen moeten daarom

Zo wordt ook hier kwaliteit de leidende kracht en kunnen de

altijd hand in hand gaan. Nederland moet goed bereikbaar zijn,

keerzijden van kwantiteit tot een minimum beperkt worden.

maar niet ten koste van onbeperkte offers aan het milieu. Ook

Verweving van landbouw met de natuur is voorwaarde om te

het gebruik van energiebronnen heeft zijn grenzen.

komen tot integrale plattelandsontwikkeling met een eigen

Groei moet houdbaar zijn. De belasting voor het milieu zal

dynamiek.

straks sterker in de prijs van producten meetellen. Bedrijfsleven,
overheid en samenleving moeten bereid zijn om technologie
in te zetten voor schonere productieprocessen. Verantwoord
ondernemen leidt tot bezuinigingen op energieverbruik en
vermindering van de vervuiling. De vervuiler moet betalen.

Nederland kan de concurrentie wereldwijd aan als er een
optimale fysieke inrichting is. Minstens zo belangrijk is een
goede kennisinfrastructuur, waarin talenten en kennis wordt
gebruikt. Het beleid moet er dan ook op gericht zijn deze
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Samen informeren
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Mensen willen op de hoogte gehouden en vermaakt worden via

in van een door de overheid aangesteld bestuur van

media als radio, televisie, krant en internet. Het is goed dat er

Nederland

1, 2

en 3.

een breed aanbod is waardoor mensen hun blikveld kunnen
verruimen. De media informeren en beïnvloeden meningen en

Via nieuwe vormen van informatie en communicatie technologie,

houdingen van mensen en de waarden die beleefd worden.

zoals internet, komen mensen over de hele wereld met elkaar

Respect voor de medemens en elkaars opvattingen staan bij het

in contact. De toegankelijkheid van die nieuwe media moet

CDA centraal. Het CDA verwerpt geweld, vernedering van mede-

uitgangspunt van het beleid zijn. Dc overheid heeft hierin een

mensen en seksueel misbruik als vormen van amusement. In het

voorbeeldfunctie. Niet alleen jongeren op school, maar

gebruik van media hechten wij aan een Vrije keuze voor de

ook hun ouders moeten zich in de nieuwe mogelijkheden

mensen. Die stelt hen in staat om te onderzoeken, te selecteren

kunnen verdiepen. Onderwijsprogramma's op dit terrein

en het goede te omarmen. Informatie en amusement zijn immers

moeten zich richten op de vraag hoe de nieuwe media

nooit woardevrij.

kunnen bijdragen aan een betere samenleving.

Mensen willen zelf weten welke krant of omroep zij hun
vertrouwen geven. Om de verscheidenheid in de media te
garanderen steunt het CDA het bestaan van ideële omroepverenigingen die onafhankelijk van overheid en marktinvloed
programma's willen invullen. Dit houdt tegelijk een afwijzing
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Samen verantwoordelijk voor werk
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Het succes van de huidige economie is het succes van de sociale
partners: werknemers en werkgevers. Zij hebben gezorgd voor
een evenwichtige sociaal economische ontwikkeling, onder
andere door de lonen niet teveel te laten stijgen. Daarin ligt de
basis van ondernemerschap, werk, lonen en uitkeringen. Het
overlegmodel bewijst nog steeds zijn waarde.

Werkgevers en werknemers hebben samen een belangrijke
verantwoordelijkheid voor de inrichting van het sociale sys—
teem, goede verhoudingen op de werkvloer en het scheppen
van nieuwe banen. Het streven naar aandelenbezit onder
het personeel moet worden bevorderd. Het CDA heeft extra
aandacht voor ondernemerschap, met name in kleine en
middelgrote te ondernemingen. Juist daar ontstaan nieuwe
banen en vindt technologische vernieuwing plaats.
Aandachtspunten hier zijn de aansluiting vanuit het middelbaar beroepsonderwijs op de eisen van de werkplek en de
kansen op de internationale markten.
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Samenleven in
een Europese democratie
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Het is goed samenleven in Nederland, mede dankzij Europa. De

prima in staat om veel zelf te ordenen en af te spreken op

internationale opstelling is trouwens één van de kwaliteiten van

sociaal terrein en rnilieugebieden.Wat in eigen kring geregeld

Nederland. De eenwording van Europa en de uitbreiding met

kan worden, hoeft niet opgelegd te worden door de overheid.

Midden- en Oost-Europese landen is goed voor heel Europa.

Dat geldt voor Nederland en net zo goed voor Europa.

En ook voor Nederland is het van belang voor een sterkere economische basis en een beter garantie voor vrede. Het CDA staat
een sterk, slagvaardig en sociaal Europa voor. En bovenal een
democratische Unie met alle kenmerken van een rechtsstaat.

Daarin moeten niet de ambtenaren de baas zijn en moeten
politici goed worden gecontroleerd, net zoals in Nederland.
Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan, moet de
Europese Raad van Ministers meerderheidsbesluiten kunnen
nemen, met name op het terrein van veiligheid, politie, justitie
en buitenlands beleid. Het Europees Parlement moet meer
bevoegdheden krijgen.

Europa heeft een vitale samenleving nodig die ook zelf
dingen regelt. Bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn

23

Samen leven doe j e niet alleen
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Er krijgen gelukkig steeds meer mensen een betaalde baan

van een administratieve sollicitatieplicht. Ieder mens heeft

Dot neemt niet weg dat er helaas nog altijd een harde kern

talenten. Het niet hebben van betaald werk betekent niet dat

bestaat van honderdduizenden mensen die uitgesloten zijn van

je zonder betekenis bent voor de maatschappij. Respect en

het arbeidsproces. Zij merken daardoor niet of nauwelijks iets

waardering voor onbetaald werk moeten zichtbaar worden

van de economische groei van de afgelopen jaren. Mensen aan

gemaakt.

de rand van de samenleving verdienen extra aandacht en financiële steun. Het CDA wil voor hen grenzen stellen aan de kosten

Nu het economisch tij goed is moeten de voorzieningen voor

von wonen, gezondheidszorg en gemeentelijke belastingen.

ouderen en gehandicapten duurzaam veilig zijn. Dit kan
onder andere door in het arbeidsproces meer gebruik te

Sociale nood is meer dan een tekort aan geld. Schrijnend is

maken van de kennis en ervaring van mensen tussen de 55 en

de sociale eenzaamheid. Armoede en werkloosheid heeft

65 jaar.

mensen buitenspel gezet en geven hen het gevoel van overbodigheid. Niets is uitzichtlozer dan dat. Daarom moeten

Een gezonde economie brengt verantwoordelijkheden

overheid en bedrijven, maar ook de mensen zelf, nog meer

met zich mee voor landen die nog niet volledig op eigen

hun best doen om mensen aan een baan te helpen. Dit kan

kracht kunnen draaien. Nederland moet 0,8 % van zijn bruto

door de verruiming van mogelijkheden voor bijverdiensten,

nationaal product reserveren voor solidariteit met mensen in

ondersteuning voor startende ondernemers en daadwerkelijke

ontwikkelingslanden. Die solidariteit wordt vooral gericht op

hulp bij het opbouwen van een zinvol bestaan in plaats

verbetering van de leefsituatie en het slechten van handelsbe-

25

lemmeringen. Overigens werkt hulp beter als bedrijven
en maatschappelijke organisaties en kerken hier grensoverschrijdend samenwerken. Internationale solidariteit is vooral
een zaak van samenleving tot samenleving. Dat moet zo
blijven. Regeringen spelen een ondersteunende rol.

tri

wi

van onschatbare waarde àñ ëèfl roevoor zijn of haar naaste en de wereld om zich heen; het ideaal dat mensen boodschap hebben aan elkaar en alleen samen
n een zinvol leven kunnen leiden het ideaal dat de overheid en dus de politiek dienstbaar is aan die waardigheid en

In dat ideaal houden de waarden en normen, waar mensen

Dâârom moet het overheidsbeleid aansluiten bij het samen-

hun leven op baseren, méér in dan alleen consumeren en

leven en samenwerken van mensen in onderlinge betrokken-

produceren. In dat ideaal is de samenleving een geheel van

heid en dit bevorderen. Want mensen hebben boodschap aan

gemeenschappen, waarin mensen samen vorm geven aan hun

elkaar. Daar hoort een overheid bij, die dienstbaar is aan

toekomst; in onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijk-

de opbouw van de samenleving van gemeenschappen van

heid. De samenleving is geen losse verzameling individuen

mensen en aan een klimaat van betrokkenheid en pluriformi-

rond markt en overheid. Daarom is de eigen inbreng van

teit. De verantwoordelijke samenleving en de sociale

iedereen zo belangrijk. Samenwerking biedt zekerheid voor

samenhang verdienen voor het CDA een eigen plaats

ouderen en kansen voor de toekomst van jongeren. Dat is de

naast markt en overheid. De overheid moet de rechtsorde

CDA-formule.

handhaven, die vreedzame betrekkingen en de ontplooiing
van de verantwoordelijke samenleving mogelijk maakt.

Markt en overheid zijn onmisbaar als het gaat om samen

Nationaal, Europees en wereldwijd.

leven. Maar op de eerste plaats zijn de inzet en betrokkenheid
van mensen nodig. In de talloze gemeenschappen en organi-

Dáárom moet het overheidsbeleid de voorwaarden scheppen

saties waar zij zich inzetten voor gezamenlijke belangen en

die mensen in staat stellen mee te komen in de maatschappe-

overtuigingen. Dat is het ware draagvlak van de samenleving:

lijke ontwikkeling en betrokken te blijven. Want ieder mens

gezin, onderwijs, zorg, werkvloer en een veilige omgeving.

telt, ieder persoon telt. De overheid ziet toe dat ieder

Samen leven doe je niet alleen:

recht wordt gedaan en dat ieder tot zijn recht kan komen.

29

De overheid bestrijdt onrecht en corrigeert ontsporingen.

Dáárom moet overheidsbeleid bijdragen aan waardering voor

De overheid stelt regels in het belang van allen. Dat betekent

de doorwerking van waarden en voor pluriformiteit in

dat de overheid ervoor zorgt dat burgers en hun maatschap-

de samenleving. Want het leven is meer dan produceren en

pelijke organisaties in het onderlinge verkeer elkaars rechten

consumeren. Dat betekent dat zij vrijwillige inzet en ideële

en gerechtvaardigde belangen respecteren. Zij moet een

motieven, in bijvoorbeeld scholen en verenigingen, naar

schild zijn voor zwakken en kwetsbaren. Dat houdt ook het

waarde schat in plaats van dat zij deze overneemt, wegdringt

bestrijden in van uitsluiting en onverschilligheid ten opzich-

of tot beheer degradeert.

te van de samenleving.

Deze vier overwegingen zijn kenmerkend voor de politiek
die het CDA de komende jaren wil voeren ten aanzien van

Dâárom moet het overheidsbeleid bijdragen aan verbetering

de vragen en problemen waar de samenleving voor staat en

van de samenleving in het licht van de toekomst; door

ten aanzien van de belangrijkste taken voor de overheid. Dit

middel van een economische welvaart die samengaat met

programma kiest voor een overheid, die niet neutraal is, maar

natuur en milieu en met zorg voor en solidariteit met men-

die mensen in gemeenschappen beschermt, uit de tent lokt en

sen.Want de toekomst wordt nu gemaakt. Dat betekent dat de

ondersteunt waar dat nodig is.

overheid zo te werk gaat dat burgers en hun gemeenschappen

Maar dit programma kiest ook voor de mensen zelf hun ver-

zoveel mogelijk zelf de gevolgen voor de naaste en voor

antwoordelijkheden, hun mogelijkheden tot z'n recht laten

het milieu in hun optreden meenemen. Zo wordt de maat-

komen. Dââr ligt de kwaliteit van de samenleving. Zo wordt

schappij klaargemaakt voor de volgende eeuw.

samen leven iets watje niet alleen doet.
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Dit is het concept verkiezingsprogramma van het CDA voor de
periode 1998

-

2002. Het bestaat uit twee delen. Deel I bevat

het politiek manifest, waarin kort en bondig is aangegeven wat
voor het CDA de belangrijkste doelstellingen van beleid zijn.
Deel

II

is het werkprogramma voor de komende parlementaire

periode, dat meer gedetailleerd aangeeft wat de politieke prioriteiten zijn van het CDA. Mensen en gemeenschappen staan in
dit program voorop. Daarom begint het eerste hoofdstuk van
Deel

II

met dit onderwerp.

Dan komt in hoofdstuk 2 de manier aan de orde waarop mensen en
gemeenschappen hun idealen en belangen vorm geven met zelfregulering. Daar hoort een overheid bij, die er is voor de samenleving. Ook
dat staat in het tweede hoofdstuk.
Hoofdstuk 3 behandelt de wijze waarop samenleving en overheid samen
werken aan veiligheid. Daarbij houdt de overheid natuurlijk een duidelijke eigen taak in het handhaven van de wet en het bestrijden van de
misdaad. Ook de internationale aspecten van veiligheid komen hier aan
de orde. De ruimtelijke inrichting moet een samen leven met kwaliteit
mogelijk maken.
Hoe, dat wordt aangegeven in hoofdstuk 4, waar gezocht wordt naar een
nieuw evenwicht tussen milieu en economie.

Hoofdstuk 5 tenslotte doet voorstellen hoe ook de economie kan bijdragen aan een echt samen leven van mensen: arm en rijk, markt en
maatschappij, nationaal en internationaal.
De hoofdstukindeling volgt dan ook niet de traditionele inrichting van
de artikelen aan de hand van de beleidsterreinen van de verschillende
departementen. Dit kan betekenen dat sommige thema's over verschillende hoofdstukken verdeeld zijn. Met een uitgebreid register aan het
eind van dit concept-programma heeft de Commissie getracht het zoeken eenvoudiger te maken.
Dit concept programma is gebaseerd op het Program van
Uitgangspunten van hetCDA en sluit aan bij het rapport 'Nieuwe
Wegen Vaste Waarden" en debesluitvorming daarover van de partijraad
van 31 mei en 1 juni 1996.
Het concept programma verschijnt onder verantwoordelijkheid van de
programcommissie van het CDA.
Zij bestond uit mw. mr. PC. Lodders-Elffersch (voorzitter), drs. P.L.B.A.
van Geel (vice-voorzitter), mr.JJ.A.M. van Gennip (secretaris),
mw. prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc, L. Bikker, drs. S. Buijs, mr. J.P.H.
Donner, mw. A.A. E. Goijert, drs. M. Hulsegge, mr. K.L.R. Ho Ten
Soeng, ir.J.T.G. M. Kooien, mw. M. van den Muijsenbergh-Geurts,

mw. G.R. Peetoom, prof.dr. H.A.AVerbon, drs.J.H. de Vries (tot 1 april
1997), mr.drs.J.C. de Jager (vanaf 1 april 1997).
Vaste adviseurs waren prof. mr. EH.J.J.Andriessen, mr. E.J. Rongen, drs.
F. Heerma (tot 25 maart 1997), mr. J.G. de Hoop Scheffer (vanaf 25
maart 1997), J.J.M. Helgers, prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin.
De programconmñssie werd bijgestaan door de rapporteurs mr.dr.J.P.
Balkenende (tevens vice-secretaris van de commissie), drs.Th.B.EM.
Brinkel, dr.WB.H.J. van de Donk, mw. drs. M.C. Gadella-Van Gils, drs.
M. Jansen, dr. C.J. Klop en drs.T.A. Krijger.
Voor de organisatorische ondersteuning was drs. J.W. Wiggers verantwoordelijk. De redactie werd verzorgd door drs. Th.B.F.M. Brinkel en
drs.T.A. Krijger.
mr. P.C. Lodders-Eliferich
voorzitter

drs. PL.B.A. van Geel
vice-voorzitter
mr.J.J.A.M. van Gennip
secretaris
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