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1. Het aantal inwoners der Gemeente bedraagt 572.652 tegen
571.374 op 1 januari 1986.

2. De stukgoedbedrijven Seaport Terminals BV (Furness NV),
Müller-Thomsen Rotterdam BV (Internatio-Müller NV) en Multi-
Terminals Waalhaven BV (Pakhoed Holding NV) maken bekend,
dat het voorgenomen fusieproject 'Triton' niet doorgaat omdat
geen overeenstemming bereikt kon worden met de Vervoersbond
FNV over vermindering van het aantal arbeidsplaatsen en een
flexibeler tewerkstelling van het personeel.

5. Wethouder P. Hoogendoorn stelt bij de Gemeentedrukkerij
een geautomatiseerd bedrijfsinformatiesysteem in gebruik.

5. Directeur drs. P.H. Laman van de Gemeentelijke Sociale
Dienst maakt in zijn nieuwjaarstoespraak bekend dat de groei van
het aantal mensen met een uitkering in Rotterdam weliswaar af-
neemt maar dat ca. 40.000 gezinnen moeten leven van een mini-
muminkomen, een groot aantal mensen schulden heeft en het aan-
tal langdurig werklozen constant blijft: 30.000 Rotterdammers
zijn langer dan een jaar werkloos en 18.000 langer dan drie jaar.

5. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Politie kondigt hoofd-
commissaris J.C. van Dorp een reorganisatie van het politiekorps
aan. Rotterdam wordt ingedeeld in zeven districten met elk een
eigen commissaris; een strikte scheiding tussen de taken van re-
chercheurs en geüniformeerde politieagenten wordt opgeheven.

6. Het eerste exemplaar van het boek 'De Reformatie in Rotter-
dam 1530-1585' van dr. H. ten Boom wordt in de Sint Laurens-
kerk uitgereikt aan mgr. drs. R.Ph. Bar, bisschop van Rotterdam.

6. Op paleis Soestdijk biedt een delegatie van de Stichting Rot-
terdams Comité ter Behartiging van Nationale Belangen aan
H.K.H, prinses Juliana en prins Bernhard een exemplaar aan van
het boek 'Oranje en Rotterdam' van de hand van drs. R.A.D.
Renting.

6. In zijn nieuwjaarsrede voorspelt ir. H. Molenaar, directeur
van het Gemeentelijk Havenbedrijf, dat 1987 voor de Rotterdamse
haven een belangrijk jaar zal worden, daar de Amerikaanse rederij
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