
1. De verhoudinger tussen be*one1:orsari-
sarÈs €n d€elgemeentebe.storen njÍ in delen
vaÍ ale st2d paaÍ deëlg€meenten aanw€zig
njn de afselop.en jaÍEn vrzakelijkL
De€Igen6nten €n b€wonetsorgarrsaaie,s
zis elk@ (over her als€men) Dier nër
als konleÍreÍende orgaÍieÍL marr als ar er-
so6tiSe o.garetr belang€no.8arÈa.re aan
ds oa kant, iaÀst Én bessrurijk orgaar aan

2. B€peÉÈ bevoesdhede4 kleir arsbc.liik
ondirsteutígsappnaat afhantclijk vm
ceD§ale di€lsten en gebrek aan b€sàrulik
kade< maker hct io d,è huidige situalic on-
mo8Èiijk roor dlcLader om te fungeÍÈn als
vorrarrdig besttulijk orguI
InvodiÍlg van het beslaande t Tlo declgc-
meents h de sehele slad moer daarom wc-

instellen van deelgemecnteL
Via ÍlorSanisarie van insrellingen (schral-
veryÍoti!8 vta hea EÍugbteng€n van het aar-
tal !Íofession.lc instellins€n in ecn eiik lot
3 uitvosirysorgarrsaties sociaal cultutr€l
wert/jongeÍenprÍt, rnaa&cbapplijk€
di€nstverlcring cr opbour§,eÍíbewonëÍ-
sondeÍstëuning) en !ÉÉt€rkin8 van maragc-
mmt en beleidsvorting woÍfl de mogelijk-
hgid voor sarring op hoofdlijn vooÍ h.t

D&Ítoc dieo! hcl bestru zich te b€p.rtB:
striís vaDaf d€ ach@Íbank (ambrelijk) en
s€deradle..de bestrortijke be-Ínoei.nk met
hct werk var irstellingcn teidt niet tot..n
bete! er ÍËlcvantcÍ proauk en maalí de ver-
artpoordclijkMrn ve b€.siuu! en flraa!-
schapp.lijkc istcningcn onduidclijk

7. OotbÍclÉnde schaket op tE. &ÍEitr van
(sociaal) bch€er t niet h dc eeÍ$e plaaÍs
ern hesar!§laag maar ..n mhdijke pro-
j€loorganisatie varult è belÍoLkm diens&Ír
@ROS, wz' G€o€cnterícÍlen, GSDISRW,

Tien diskussiepunten over deelraden
Complementair bestuur
is een rookgordijn
Op 20 juni a.s. organiseert het Rotterdams iNtituut b€wonersonder-
saeuning (Rio) een diskussie.avond yoor bewonersorga saties over het
deelraadsbestel. Pim Vermeulen en Edith HalleNleber zullett een bij-
drage leveren aan de diskNsie die zal plaatsvinde[ op basis van onder-
staande slellingen.

I 9 dg IEEe'ar non J.rn 11
Dlvflq GGD. DRR) die voÍm se.ft @ ler
gdlnÉgrcÉÍd. bcrcidsorming op sÉdelijk
nivo en die een wiitgcrÈhte koirdin"tie en

GevÍàa84 een veàikel vooÍ Sociale ver-

8. Konklusie van de door de g€m6te g@r-
ganis@rde diskussie ov€Í d€clrÀd€n q,as, dat
voorshan(ls geen oveÍElnslqnm,rS b€rerh
lijk te kurmcn pordcn ovrr uiabreiding valt
bevoeSdh€deí vaÍ desindrn.
ZolaÍg diB ovëtEersl.mming eÍ íicr is, moer
het deÉbaaalsb.stel niet *ordrn uftgebÍlid

9. 'Komple$ontair he.sorllt' als alcríaaief
voor duiddiÈe b.vocgdh.d6 var deekaden
is een rooÍgoldijn- hct lci(Í tot d voo.ldÈ
ÍEndc kompcIefii€stÍiil n s!.tl veÍlchilrde
b€sDrurtaS!fl ea oÍdritèrifihEid 106 d.den
(brrr89rs, oÍgrrisatic, instÈIirg6r).

10. Csrctcn aàtr ale problan n in dc srrd
b€schilí dr gr.mce ! Itodadam d€chrs
orcr bq€Íloe bcvo€gdl.dar €n ríiddda
om dc !ÍsblcÍr.r tot c€! odo§sirg lc bEn-
gcn. Het dclen van dEze b€p.Íldo Eachl met
srertE dert Àd.í lcialt ror bclr ÍliilÈ t(.-

Een €chë besruurlijtG de..turarisatic lijlÍ
alle.n moSelijL als het 8c?aard Eaa. m.t dë
vormng !?n €to stedsgèw€svag8loíft.Íie-
bestru, (v81. ComJnissic MoÍtiií). Dish§-
sie en b.stuiwoÍBing dàrrovd M Fiori-
t€ia boveÍ bcstÀuÍlijtc d..cnlràlisad! 'n s-
se,I tafellabí c.r *Ívet' btnÉtl RottfrdaD.

Miniconferentie deelgemeentebestel
Op zaterdag 3 juni organiseert het gewestelijk beshrur een

mini -con Íeren tie over het thema

verd€re ortwikkeling vatr het deelgeDeertebestel

Vooufgaand aan de discussie ir de afdelingen en gew€st over
teksien voor heL veÍkiezingspK8tamma '9S'94 is het goed de
balans van rceds genomeísiappen op te maken m de belarr,
griikste thema's voor verdere ontwikkeling uit be diepen.

De r[niconJeÍentie begint om 10.00 uur met een aantal inleidin-
gen, waama vier worlahops de betangrijkste deelonderwerPen
rullen behandelen. Deze ziin:

. complementair bestuur
. beheer aÍs bevoegdhedenpa kket

. draagvlak voor deeigemeen te(raden)
. decentraal bestuur en de relade tot ambteliike diensten

De biieenkornst woldt na een plenaire dÈcussie om 14.30 uur a€
sesioten.

Zeer binnenkort zullen de uihodiginpen voor de miniconfeÍen- 
=tie verstuurd worden. Wilt u er zeker van àin dat ook u uitge- 
=nodigd zult wordm, maak dit dan even kenbaar ,,ria een brie8e 
=aan het Gewesteliik Bestuur PvdA, Willem Smalthof 95. 
=3031 NM Rotterdam. =

3. Voo. &€Igetn€€trlèn die hct kanlÍ€r heb-
ben rau €eu 'konrakt"oÍgaa! mer de bevol-
king' met lal€n die vooÉl liagen op hcr t€r-
reir rar de 'diëDswerlenin8 aar ale bl,IAèrs'
(Pep6) È g€.rt toekortrst ve*iaing€n moe-
rft all€€ll wordE g€houden voorporftier€
ilcstrusorgarÉn Íl€t dlial€lijkc bevoegdhe-

4, Vooleaardr voor invoedng yàÍ alcebaden
in de hele s.ad is uitreiding ïan bcvocgdh€-
dea eq ze8ger§.bàp van deehd€tl ov€r dr
da.Ím€. saiBuhang€rdE takken Ían alicr-

VooNaarde voor een besluit tot uitbreialing
vatr ab deelÍad€t is da! pEcies wordt aange-
gsva welke bevoeSdhedcn gelegd mo€ten
word6 bij het stadshestusÍ er welke bij &
de€L'id€tr op aerschillende teÍ€iÍen.

5. Zolrel op het vlak vrn (de probl€emge-
.rchE onderdelen vaÍ) -r€lzijí als op her
vlak van behea. kaí ectr baslrudijkr ve.aít-
wooÍdclijkheid vd bet sEdsbcstrur en e€n
koppcling 

'lrsr 
cenErle dienst€n niet *oÍden

Een vo[€di8e d€ceDtralisade va. bevoegd-
heden op deze teÍrEinen,!aa, aleelgemeenten
en opspli§ing van de beEefferde diensteÍ
vewak he. pÍob1@moplosseDd v(mogq
van het b€ssiuÍ op déze ÉÍrEiner er leiah
belei&ríadg ror EargiíariseÍing van hel so-

Anne vanVeenen

6. B€stuuiijk€ prsblemeÍ op het t ÍÍein var
welzijn (íuren op deEils varuit hot sad-
hu!s) zijn onvoldoeÍde dgument voor het


