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ALGEMEEN BEGINSEL. 

Artikel 1. 
De gemeentelijke overheid erkenne overeenkom-
stig het Program van Beginselen der Christelijk-
Historische Unie, dat op het terrein harer bemoeiïng 
hetgeen in de Heilige Schrift wordt geopenbaard 
richtsnoer en toetssteen behoort te zijn. 

ALGEMENE BEPALINGEN. 

Artikel 2. 
De gemeentelijke overheid is krachtens dat beginsel 
geroepen met inachtneming van de historisch ge-
groeide en wettelijk geregelde taak der gemeente te 
doen, alles wat kan strekken tot verhoging van het 
zedelijk, cultureel en stoffelijk peil der bevolking. 

Artikel 3. 
1. De gemeentelijke zelfstandigheid, gegrond op 

het karakter der gemeente als levende gemeen-
schap, worde zo krachtig mogelijk versterkt. 

2. De gemeentelijke  overheid bedenke, dat deze 
zelfstandigheid geen doel is in zichzelve, doch 
haar reden van bestaan vindt in een door haar 
bereikbare betere werking van ons staatsbestel. 

3. Aan de gemeentelijke overheid worde ook finan-
cieel de mogelijkheid geboden haar taak naar be-
horen en met de nodige zelfstandigheid te ver-
vullen. 

4. Bij het vaststellen van verordeningen dient niet 
alleen op de wenselijkheid, doch ook op de mo-
gelijkheid van naleving te worden gelet. 

3 



5. Naar een doelmatige vereenvoudiging van de 
administratie behoort te worden gestreefd. 

Artikel 4. 
1. Waar de gemeentelijke overheid beslissingen 

heeft te nemen in de verschillende sectoren van 
het maatschappelijke leven, winne zij adviezen 
in van de daarvoor in aanmerking komende or-
ganen en instellingen. 

2. Zij dient de particuliere werkzaamheid zowel als 
de burgerzin der ingezetenen te bevorderen. 

Artikel 5. 

Mede ter voorkoming van onnodige samenvoeging 
van gemeenten, bevordere de gemeentelijke over-
heid zoveel mogelijk de goede verstandhouding en 
de vlotte samenwerking tussen de gemeenten onder-
ling en tussen de gemeenten en andere publiek-
rechtelijke lichamen. Zij gebruike ook anderszins 
de mogelijkheden die de ,,Wet gemeenschappelijke 
regelingen" haar biedt. 

Artikel 6. 

De gemeentelijke overheid streve naar goede con-
tacten met de op haar grondgebied werkzame water-
schappen. 

Artikel 7. 

De gemeentelijke overheid drage zorg voor de zui-
verheid der bestuurszeden en trede met uiterste ge-
strengheid op tegen bederf. 

Artikel 8. 
De gemeentelijke overheid handele met strikte on-
partijdigheid en doe alleen dan gronden van beleid, 
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billijkheid of wenselijkheid voor hare beslissing gel-
den, wanneer dit kan geschieden zonder in strijd te 
handelen met het geschreven recht. 

Artikel 9. 

De gemeentelijke overheid schuwe niet van beslis-
singen, genomen ter uitvoering van voorschriften 
van hogere wetgevende organen, voorzover het al-
gemeen belang hierdoor wordt gediend, in het open-
baar mededeling te doen. 

Artikel 10. 
1. De medewerking der gemeentelijke overheid aan 

de uitvoering van wetten behoort zodanig te 
zijn, dat zij - bij volkomen eerbiediging van des 
wetgevers wil en met nastreving van het door 
hem beoogde doel - bevordert de aanpassing 
van de uitvoering der wet aan de bijzondere be-
langen en behoeften van de gemeente en haar 
bevolking. 

2. Nimmer  make  de gemeentelijke overheid van 
enige haar verleende bevoegdheid gebruik tot 
een ander doel dan waartoe haar die bevoegd-
heid is toegekend. 

Artikel 11. 
De gemeentelijke overheid bevordere, waar moge-
lijk, het tot stand komen van internationale contac-
ten met onderdanen van bevriende mogendheden. 

Artikel 12. 
Als onderdeel van de gemeentelijke bestuurstaak 
worde het politiewezen zo geregeld, dat aan de po-
sitie van de burgemeester als gemeentelijk bestuurs-
orgaan weer volkomen recht worde gedaan. 
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Artikel 13. 
De gemeentelijke overheid organisere in samenwer-
king met de daartoe geëigende instellingen de be-
scherming van de bevolking tegen de gevolgen van 
oorlogshandelingen en andere rampen. 

ZONDAGSRUST. 

Artikel 14. 
1. De gemeentelijke overheid handhave en bevor-

dere de Zondagsrust. Derhalve doe zij de arbeid, 
waarop zij -invloed kan uitoefenen, op Zondag 
zoveel mogelijk stilstaan. 

2. Zij wake tegen verlies van het karakter van de 
Zondag als Christelijke rustdag. 

OPENBARE ZEDELIJKHEID. 
Artikel 15. 

In haar wetgevende arbeid en bij de uitvoering van 
rijkswetten verlene de gemeentelijke overheid steun 
aan hetgeen de zedelijkheid kan bevorderen en 
wake zij voor publieke eerbaarheid. 

Artikel 16. 
De gelegenheid tot verkoop van sterke en zwak-
alcoholische drank worde zoveel mogelijk beperkt 
in verband met de aard der gemeente en het aantal 
harer inwoners. 

VOLKSHUISVESTING. 

Artikel 17. 
Aan de uitvoering der Woningwet werke de gemeen-
telijke overheid krachtig mede, o.m. door: 

a. bij de vaststelling der bouwverordeningen doel-
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matige eisen te stellen voor het stichten en ver-
anderen van gebouwen; 

b. doeltreffende eisen te stellen ten aanzien van de 
wegen waaraan en de gronden waarop gebouwd 
zal worden; 

C. het tijdig vaststellen en herzien van uitbreidings-
plannen, die zonder dat aan de eis van bewaren 
en bevorderen van natuurschoon wordt tekort 
gedaan, de wisselende behoeften der bevolking, 
met name ook van de agrarische- en industriële 
bedrijven en de middenstand, tot hun recht doen 
komen. Ook bij het ontwerpen van streekplannen, 
waaraan gepaste medewerking dient te wor-
den verleend, moet dezelfde gedragslijn worden 
gevolgd. Waar nodig worden regelen vastge-
steld volgens welke exp1oitatie van bouwterrei-
nen zal kunnen geschieden, om te verhinderen, 
dat door deze 'exploitatie onredelijke winsten 
worden genoten. Evenzeer worde door het vast-
stellen van een schadevergoedingsregeling voor-
komen dat de financiële gevolgen van uitbrei-
dingsplannen, iooilijnvoorschriften en bouwver-
boden worden afgewenteld op eigenaren van 
gronden. 

d. het instellen van een vol-ambtelijk bouw- en wo-
ningtoezicht, waar wenselijk, in samenwerking 
met één of meer,  andere gemeenten; 

e. aan de particuliere bouwnijverheid geen belem-
meringen in de weg te leggen, maar deze zoveel 
mogelijk te steunen, waarbij met name ook het 
bouwen van woningen door de a.s. bewoners 
zelf, b.v. met behulp van doelsparen dient te 
worden aangemoedigd; waar de particuliere 
bouwnijverheid in de bouw van arbeiderswonin-
gen niet kan voorzien, dienen de woningbouw-
verenigingen daartoe in staat te worden gesteld. 
De gemeentelijke overheid neme de bouw eerst 



zelf ter hand, indien geen andere mogelijkheden 
aanwezig zijn en geve, indien mogelijk, de wo-
ningen na haar voltooiIng aan een woningbouw-
vereniging in exploitatie; 

f. Bij de uitgifte van gemeentegronden dient 
strikte rechtvaardigheid, die de particuliere 
bouwer niet bij de woningbouwvereniging ach-
terstelt, te worden in acht genomen. 

Artikel 18. 
1. In haar woningbeleid zij de aandacht der ge-

meenten in het bijzonder gericht op de belangen 
van bejaarden, grote gezinnen en verloofden. 
Ongewenste samenwoningen dienen te worden 
tegengegaan. 
Het opruimen vfl kfotwoningen worde met 
kracht bevorderd, 

2. In gemeenten of delen van gemeenten waar zulks 
nog mogelijk blijkt, worde de voorkeur gegeven 
aan de bouw van ééngezinswoningen. 

Artikel 19. 
Waar de gemeentelijke overheid krachtens de Woon-
ruimtewet tot verdeling van woonruimte geroepen 
is, geschiede het ingrijpen door deze noodmaatregel 
in de persoonlijke vrijheid en het eigendomsrecht 
der burgers, met strikte rechtvaardigheid. Van haar 
bevoegdheid tot vorderen  make  zij alleen gebruik 
in uiterste noodzaak. De overheid handele op dit 
terrein zoveel mogelijk met inachtneming van de 
wensen en belangen van huurder en verhuurder. 

VOLKSGEZONDHEID. 
Artikel 20. 

1. De gemeentelijke overheid behoort de verhoging 



van het algemeen peil der geestelijke en lichame-
lijke volksgezondheid te bevorderen. Waar dit 
gewenst is, zoekt zij daartoe samenwerking met 
andere gemeenten. Zij heeft alles te vermijden 
wat het particuliere initiatief zou kunnen ver-
zwakken, maar dient zich daarbij aan te sluiten 
en dit, waar nodig, te steunen, onder meer ten 
aanzien van ziekenhuis- en wijkverpleging, con-
sultatiebureaux,  bureaux  voor beroepskeuze, bad-
en zweminrichtingen, verschillende vormen van 
jeugdwerk, sport-, spel- en recreatieterreinen en 
andere vormen van vrijetijdsbesteding. 

2. Met kracht worde opgetreden ter bestrijding van 
besmettelijke ziekten. 

ONDERWIJS EN CULTUUR. 
Artikel 21. 

1. In het belang van de volksontwikkeling worde 
naast het lager, het middelbaar en het voorberei-
dend hoger onderwijs ook krachtig bevorderd 
het kleuter-, het buitengewoon lager-, het nu-
verheids- en het landbouwonderwijs en de licha-
melijke opvoeding. 

2. Bij elk onderdeel van het onderwijs worde ge-
streefd naar gelijke ontwikkelingsvoorwaarden 
voor het onderwijs, ontstaan uit particulier initia-
tief, en het van overheidswege gegeven onder-
wijs. Hierbij worde alles vermeden, wat de bloei 
van het bijzonder onderwijs zou kunnen schaden. 

3. De gemeentelijke overheid zie er op toe, dat het 
onderwijs geen tegen de godsdienst of het gezag 
gerichte gedachten propageert en dat het niet 
leidt tot ontwrichting van het gezinsleven. Bij 
het onderwijs worde ook gelet op de bevorde-
ring van de liefde voor Vaderland en Vorsten-
huis. 
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4. De gemeentelijke overheid bevordere het geven 
van gelegenheid tot het volgen van godsdienst-
onderwijs op de openbare scholen. 

5. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding 
geven, worde in de scholen de verstrekking van 
voeding en kleding bevorderd. 

6. Geneeskundig schooltoezicht worde bevorderd. 
Dit toezicht worde beperkt tot het verrichten van 
contrôles en het vestigen van de aandacht van 
de ouders op storingen en afwijkingen, welke 
zich bij hun kinderen mochten voordoen, alsmede 
het geven van inlichtingen en adviezen aan het 
gemeentebestuur en de schoolbesturen. 

7. Door het toekennen van beurzen, al of niet in de 
vorm van voorschotten, worde bevorderd, dat de-
genen, die over een bijzondere aanleg beschik-
ken, de opleiding en vorming ontvangen, die 
deze tot volle ontplooiIng kan doen komen. 

Artikel 22. 
De gemeentelijke overheid moedige de volksontwik-
keling en de beoefening van wetenschap en kunst 
aan, ter vermieerdering van de volkskracht en ter 
verhoging van het algemeen beschavingspeil. Zij 
bescherine en onderhoude gebouwen, archiefstukken 
en voorwerpen, die kunstwaarde hebben of van 
historische betekenis zijn en bevordere de folklore 
en de studie van streektaal, plaatselijke of geweste-
lijke geschiedenis en heemkunde. Een verantwoorde 
lectuurvoorziening worde zoveel mogelijk gesteund. 

Artikel 23. 
De gemeentelijke overheid bescherme de natuur en 
in het bijzonder het landelijk schoon en neme in 
overleg en samenwerking met daartoe bestaande 
verenigingen, stichtingen en andere instellingen alle 
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maatregelen, die tot dit doel kunnen strekken, zon-
der daarbij echter de agrarische belangen uit het 
oog te verliezen. 

SOCIALE ZORG. 

Artikel 24. 

t. De gemeentelijke overheid zoeke bij haar maat-
regelen ter voorkoming en opheffing van de 
maatschappelijke nood, samenwerking met de 
Armenraad en met de instellingen van weldadig-
heid, die in de gemeente van haar vestiging zijn 
geplaatst op de lijst, bedoeld in artikel 3 van de 
Armenwet. Zij streve er naar bij de hulpverlening 
het stelsel van vrijwillig armbezoek toe te passen 
en de kerkelijke en bijzondere instellingen van 
weldadigheid in te schakelen. Er worde hulp ver-
leend op zodanige wijze, dat het verantwoorde-
lijkheidsbesef bij de hulpbehoevende wordt ver-
sterkt. 

2. Aan het verschaffen van nuttig werk worde 
voorrang verleend boven geldelijke ondersteu-
ning zonder meer. 

3. Bij de verzorging van minvermogende zieken, 
ouden van dagen, lichamelijk gebrekkigen en 
geesteszieken, in of buiten tehuizen en gestich-
ten, worde rekening gehouden met de gods-
dienstige gezindte, waartoe de te verzorgen per-
soon behoort. 

4. Van het recht van verhaal, bedoeld in artikel 63 
van de Armenwet, worde, waar zulks verant-
woord is, gebruik gemaakt. 

5. De gemeentelijke overheid bestede aandacht aan 
de geneeskundige verzorging van de minvermo-
genden. 



6. Steun dient te worden gegeven aan maatschap-
pelijk werk en gezinszorg door de bevordering 
van de aanstelling van zowel maatschappelijke 
werksters als gezinsverzorgsters. 

Artikel 25. 

1. De gemeentelijke overheid werke krachtig mede 
aan het voorkomen en bestrijden der werkloos-
heid door iedere mogelijkheid tot werkverruiming 
aan te vatten. Hiertoe worde de uitvoering van 
werken door particulieren zoveel mogelijk ver-
gemakkelijkt en bevorderd. Zo mogelijk worde 
de uitvoering van openbare werken van onmid-
dellijk of toekomstig nut ter hand genomen. 

2. Zij wijde speciaal haar aandacht aan het vraag-
stuk der jeugdwerkloosheid en trachte de na-
delige gevolgen dezer werkloosheid zoveel mo-
gelijk te voorkomen. Hierbij worde rekening 
gehouden met de geestelijke structuur der be-
volking door inschakeling van kerkelijke en 
maatschappelijke organisaties. 

I'[i1I 
Artikel 26. 

1. In alle takken van gemeentebeheer worde sober-
heid en doelmatigheid betracht. Bij het nemen 
van overigens gewenste maatregelen worde met 
de toestand der gemeentefinanciën rekening ge-
houden. 

2. Gestreefd worde naar een sluitende begroting, 
waarbij aandacht worde geschonken aan een ver-
antwoord afschrijvings- en reserveringsbeleid. 

3. Ten laste van de kapitaaldienst worden slechts 



uitgaven gebracht, wier nut voor de toekomst 
duidelijk vaststaat. 

Artikel 27, 
Voor zover het door de wet geregeld belastinggebied 
der gemeenten daartoe aanleiding mocht geven, 
worden de belastingen geheven naar draagkracht en 
worde bij de vaststelling van de belastingtarieven 
rekening gehouden met de samenstelling van het 
gezin. De gemeentelijke overheid vermijde, mede ter 
voorkoming van werkloosheid, een onevenredig 
zware belasting van het bedrijfsleven. 

OVERHEIDSBEDRIJVEN. 

Artikel 28. 
1. De gemeentelijke overheid behere direct of in-

direct slechts die bedrijven, welke een algemene 
behoefte bevredigen, zonder dat in deze behoefte 
doelmatig door particulieren wordt voorzien. Het 
beleid zij hierbij dusdanig, dat ook onrendabele 
gebieden zoveel mogelijk worden verzorgd. Naast 
een commercieel verantwoorde tarifiëring is een 
matige winst toelaatbaar. 

2. Bij rechtstreekse levering aan ingezetenen van 
andere gemeenten behoren zij dezen naar gelijke 
tarieven te leveren als gelden voor de ingezete-
nen van de gemeente, waar het bedrijf gevestigd 
is, behoudens billijke vergoeding van daaraan 
verbonden meerdere kosten. 

GEMEENTEPERSONEEL. 

Artikel 29. 

1. De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel worden geregeld na overleg met de 
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daarbij betrokken personen of de organisaties, 
waarvan zij lid zijn. 

2. Aan het personeel worde de gelegenheid gebo-
den, hetzij persoonlijk, hetzij door middel van 
hiervoor in het leven geroepen organen, zijn in-
zichten kenbaar te maken omtrent de gang van 
zaken in de tak van dienst, waarin het werk-
zaam is. 

3. De bezoldiging worde zodanig geregeld, dat re-
kening wordt gehouden met bekwaamheid en 
ijver, de behoeften van het gezin en de loon-
regelingen in het vrije bedrijf ter plaatse. Ge-
streefd worde naar gelijke beloning voor gelijke 
arbeid in stad en platteland. Bij de regeling van 
lonen en pensioenen behoren zich aan te sluiten 
bepalingen tot het waarborgen van een uitkering 
ingeval van ziekte of tijdelijke ongeschiktheid en 
een wachtgeldregeling. 

4. Overgegaan worde tot vaststelling van een rege-
ling inzake de ziektekostenvoorziening voor het 
niet onder het ziekenfondsbesluit vallende over-
heidspersoneel. 

5. Bij het regelen der werktijden worde rekening 
gehouden met de eisen van het gezinsleven, van 
de geestelijke en lichamelijke gezondheid en met 
de mogelijkheid van ontwikkeling en ontspan-
ning. 

6. Aanstelling van personeel op arbeidscontract 
worde zoveel mogelijk beperkt. 

7. Ongehuwde vrouwelijke ambtenaren behoren als 
regel bij huwelijk uit de gemeentedienst te wor-
den ontslagen; gehuwde vrouwelijke personen, 
geen kostwinner zijnde, behoren zo min mogelijk 
in dienst van de gemeente te worden gesteld; ge-
huwde vrouwelijke ambtenaren, geen kostwinner 
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zijnde, behoren bij inkrimping van personeel bij 
voorkeur voor ontslag in aanmerking te worden 
gebracht. 

LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. 
Artikel 30. 

De gemeentelijke overheid bevordere de ontwikke-
ling en de bloei van landbouw, handel en nijverheid 
o.m. door het krachtig steunen of zelf terhand nemen 
van ontginning, afwatering en ruilverkaveling, het 
aanleggen en onderhouden van goede verkeers-
wegen en het aanleggen en beschikbaar stellen van 
doelmatige industrieterreinen. Met name worde ook 
aandacht geschonken aan het scheppen van gunstige 
voorwaarden voor de vestiging van nieuwe in-
dustrieën en de ontwikkeling van de kleine industrie 
het ambacht en het vreemdelingenverkeer. 

BESCHERMING VAN HET BEDRIJFSLEVEN EN 
VAN DE MIDDENSTAND. 

Artikel 31. 
1. Werken ten dienste der gemeente worden alleen 

dan in eigen beheer uitgevoerd, als het gemeen-
tebelang dit onafwijsbaar vordert, 

2. De gemeentelijke overheid bevordere de ontwik-
keling van een krachtige middenstand, ook door 
contact te zoeken met zijn organisaties. 

3. Gemeentelijke werken dienen in het algemeen 
openbaar te worden aanbesteed. Bij leveranties 
worde zoveel mogelijk met de belangen van de 
plaatselijke middenstand rekening gehouden. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering der 
Christelijk Historische Unie van 8 April 1953. 
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