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'wijs. 

'ucle 9 jaren van liet zesde 
van de versplintering der 
fi.naueieele gelijkstelling. GEMEENTEPROGRAM.  

van jongens en meisjes, 
litarisine. (Vastgesteld op 21 April 1919 op het Oongres te Arnhem.) 
Ier gemeentebesturen tot 
leerlingen.  

op denneinlen grondi ears  
M. De soc.iaalclenrociatiche gemeente-politiek stelt zich 
'icing tot onderwijzer, ook niet Leo doel in cie eeno 0f' andere gemeente het socia- 
lerwij s. lisine te veiliger. De vestiging'  ran  het socialisme ken 
Icing van middelbaar en slephts internationaal en nationaal tot sLand komen 
naf de kinderen van oizbe-  On den gion.di.lag van gemeenschappelijk bezit van 

grond, en peoduetiemjjddelen, De Veen ezemilijking val 
1' gemeenten tot inrichting deze voorwaarden ligt buiten het bereik van eenigen 
s waar dit verlangd wordt. gemeenteraad. De sociaaldemoeratisohe gemeeutepoh- 
iwijs gedurende driejaren.  tick  stelt zich ten doel liet orgaan dci- gemeente meer 
gtise)he sohoolin,ic.htimg. en beter dieotig te maken Lot liet inrichten en be' 
verheide en vakonderwijs, heememi van alleilei instellingen ter voorziening in cle 
arbeiders tot uvedazeggen- behoeften der ingezetenen 'a aarbij gestreefd wordt naar 

liet grootst mogelijke gerief voor de verbruikers en 
slen voor nieuwe onderwijs-  relserinjg wordt gehouden niet hunne econ,nnisc-hc 
lontesusoni). Pontje. Lang' dezen weg bevordert (Ie iociaa1dcnocra 

tisohe gein'entepolit,ielc de socialistische gedachte: 
werkt zij mede tot veistelning van het besef van d 

solisme,  on,  door invoering noodzakelijkheid pt eener socialistische regeling; schel,-„  
I 

elijke Keuze. 
zij ei] ontwikkelt zij de organen die voor de leidine 
van de gemeenschappelijke voorziening in algemeen 

flifl behoeften onontbeerlijk zijn. 

zeltbesluur onder hag  van 
Ome gemeentepolitiek kan zich zoowel op het lAait  

land 
irbereidjinig der onafhanike' 

als in de steden dien ring bemoeien met Ii.'- 
tellen aargelegenheilen, dia het leven cisc ingezetei:ei: 

n ten auwste eaken. Zorg voor woning, voedillg, Opi OC- 
r alle rassen voor  mover  
van: clie sas is overeen te ding, ontwikkeling, gezin-zorg, vereenvoudiging van 

den arbeid der huisvrouw, gezonclhieiciszorg, ene,, ene., 

a Volksraad en van de Vel- 
al deze onderwerpen vormen een onderdeel Van het 
beleid van het gemeentebestuur. Gelukt het om ci 

in. Suriname en CoiaçaO, oeiaaldenioeiatisclie gemeentepolitiek op een of niee,  
oegduhed.en. - dezer gebieden de leiding teeloengeven,ilailligiCtearn i  
oor een ongestoord vereem- cciie machtige propaganda van ellcen dag, die steak 

spreekt, tot de mar-,a der arbeiders. 
set onderwijs. Deze v000ptelUaig moet er toe leiden, dat in ons 
run arbeidswetgsViUug. a emc eeteprogi'am geene zuiver socialistische ei,sclsesm 
ir volksgezondheid. kunnen wonden opgenomen, CII dat bij alle daarin te 
en verkoop van opium om stellen eusben rekening moet worden gebonden mei 

D  opiumverbod te komen, de vraag of deze reeds thans is, liet liapitalhme lein'i" 
he gebruik van alcohol- 

bevolking. nict-Europessehe 
werden doorgevoerd. Er is verband tuesohen gemeen: 

der natuurlijke rijkdoni- 
, wet en rijkswet  en nog in meer dan een opZicht  ice 1 

de doorvoering van eisohen van soeiaaldemocrat.ine 
gemeentepolitiek door de i'ijlcswetgeving min of ai 

belasting. 
an  het in.heeinsohe bedrijf's- 

tegengehouden.  
Waar clere ervaring in de gemeentsem'adenwo.rcljt  opt  c- 
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dana, zal hieruit die prikkel ontstaan om van den 
gemeenteraad aandrang te doen uitgaan, tot weg-
neming van die belemmeringen in de rijksv-etgevmg, 
die de ontiplooiluig van onze gemeentepolitiek tegen-
hoc den. 

1. Naar do clraagiraeiblt oipkiisnurendie belastingeii 
niet ruime vrijstelling van lagere inkoaneiss en aftrek 
voor onclarihosidi van kinderen, onverniogeude ouders en 
inwonende verwanten. Belasting op die waardevermeer-
dering  can  bebouwde en onbebouwde eigendommen. 
Bijzondere ibelae:t.ing van eigenaren, die bijzonder voor-
deel trekken van gemeentewerken. 

2. Overbrenging in gesneentebehuee- van alle plaat-
selijke particuliere monopolies en van zoodanige be-
drijven, wetkes- particulier beheer strijdig is niet het 
vecbruikersbelaeg en  the  rijp voor naasting zijn. 
Regeling van Co kecirijfieitarieven in verband net cie 
bijzondere arbeidersbehoeften. 

3. Tijdige uitibreiding van gemeentelijk grondbezit. 
waarbij het beheer gericht moet zijn op  cease  goede  
woe  tngpohtiei. Tijdige vaststelling van wetoeiiis ogep 
uiobraicting.sipiannen, waarbij li- behoud van isatour- 
schoon wordt gestreefd. Gebruik van het grondbezit 
voor gemeentelijke sevensnriddeleuvoorniening. Uitgifte 
van gesneent.egron,dj in erfpacht. Waar uitgifte van 
gejneentelijiken tuingrond in kleine iserceelen in ver-
based  niet plaatselijke toestanden noodizakehlc is, 
woedt  dices  beperkt tot wat nooclig is voor voorziening 
in eigen gezdnsigebrui]c 

4. Cisimaseentelijke woningbouw en krachtige, snelle 
bevordering van bouw door bounvereenigimigen. Vast-
stelling van eens bouwiverorcleuiirg, die eenen goeden 
woningbouw verzekert. Bevordering van peaneenjsphccp-
pelijke inrichtingen voor de vesersrvoudiigiicg van ie 
huishouding en voor kinderverzorging. Naast hoog-
bouw bevordering van to iarstacthcnsw en van huizen 
voos' een of twee gezinnen. Krachtige vooritizettiiijg der 
onbesyoonbaasver3r1a rinig van kro  Ideas.  Oprukning van 
slechte blokken en wijken ciioor onteigening, Vaststel-
ling eener verordening op de dichtheid dier bewoning 
van de woningen. Verhuring van wosalisligen voor groot(,  
gezinnen en lagere inkomens beneden kostprijs. Wering
vaas allen werkgeversinvloed  op da verhu rinig der 
woningen, ontsitaan door werkgeversbij dragen in do 
woningbouwkosten. Gemeentelijke hypotheekbanken ter 
bevordering van den bouw van woningen, voor welke 
geen zijkevoorselhotten zijn te verkrijgen. Zorg voor 
uitbreiding van openbare parken en plantsoenen. Zorg 
moe' volledige inrichting der  nieuwe woonwijken: voor-
ziening met scholen, enz, 

5. Gemeentelijke voortb 
en verkoop van levensanid 
steden,  clock  ook voor 
meen ben. Goed ingericht 
ten. Gemeentelijke aneikee 
middelen, ooik ten ups 
Geinjeente-kewkenja en -eeti 

i. Regeling dier arbeid 
lneeiztepes'sonceel i-ij georgc 
vsrecmgingen. Invoering 
het gernees tsersoa  eel  en 
stelsel voor na ehtwericesis 
up Zondag of, wanneer di 
viiie dag in da  week, Veib 
lijikeihe ae.ueengcissoten in 
heoordeeling van  strait  
slcdsesdsrzehters door het g 
a rtbes,cl gelijk loon voor uit  
van vrouwelijk peron.sei 
verlof voor zwuisgerdn en 
ihijgen izooiveel mogelijk 
arbeidsvoorwaarden  der g 
hetgeen in die collectieve  
vaikvereenigisegen is vastg 

7. Regeling Ven die win 

I.  Bureaux  voor koetelc 
en  minis  rinoigerden. 

9. Kosteloos voorbereid 
a.nibachtsondsriwijs voor k 
boze leeraniclidelen. Bij 
]leid icoctelooc iiJj(ldiefli'5a-
om en arccovermogenclsn 
en zoo nuodig  sues  geicllelij 
Voor  reeve:'  list onderwijl 
naar iraagli:'aelst. kevor4 
keuze. Beio cde ring van 
dltseng toezicht op het  hi  
wijs. Voor liet personeel s 
wijs eene salarisregeling' 1 
ontwikkeling van dit  omit  
opleiding van dit peesonc 

Invoeri ng van. een ze 
Kienceis ]clasiss:i 

_kfeon:le rlij Ic oncles irlis 1 
lijken, sipi'eaigeisrekkigen, 
eventueel door saanesmwei 
neeen  Len.  

(-lenseentelij le vakonderw  
Ii  oudoiscierwij s. 

Invloed van het anders: 
zieken. Afschaffing vee  Ii  
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ei ontstaan ons van den 5. Gemeentelijke voortbrenging, aanvoer, veiweihing  
doen uitgaan tot weg- en verkoop van levensmiddeleni ni't slechts voor a o: 

ccir jij de rijks-svetgevillg. steden, doch ook voor ielatlehend.s en kleinere gi- 
s gemeentepolitiek tegen- meen ten. Goed ingerichte markten voor levenshehoci- 

ten. Gemeentelijke melkcentrales. Keuring van levens- 
middelen, ook ten opzichte van voeclingewea..kr 

opklsnmi.cncls belastingen Genieente-keukenis en -eelhuizen, 
egere inkomens en aftrek 

oarvecuogende ouders en 6. Regeling dci- arbeidsvoorwaarden, van het - 

ing op cie waardes cmii- ni ciitepersoiioel in geoiganiseercl overleg met zijn vak' 
inbehouwcle eigendommen. \eieeiligingdn. Invoering van den aehtureisdag a. 
assen, die bijzonder voor- let gemeellt-'peisoneel in van een drie- ci' ver-plocgn..' 
erken. stelsel voor nachtwerkers en politie. 'Vrijheid van dien 

op Zondag of, wanneer kit onmogelijk is, sine „in-,[c  
atebe.heer van alle plaat- vrije dag in cle Vrijeweek, Yse Zarteeclaem n i icldag. Eens jan 
es en van zoodlanige 13e- lijk-olie eaneenetceloten verloftij el. boiseidsgei echtin t  
cheer strijdig is met hei bcosi-cleelinig van straifen met vrije keuze zijn's' 
rijp voor naasting zijn. 'chaidsiceiters dooi- het gemeentepersoneel. Bij gelijhci 

ieversl in verband met die nlct cl, gelijk loon voor man en vrouw. Geen  on 1st  
a. van vrouwelijk peroneel wegens huwelijk voldac a 

verlof voor zwangeren en ]sinau.vi'ouwen,, Bes't.ehlm - 

gemeentelijk grondbezit,  hinge. zooveel mogelijk in oveieenst'-mming niet cl.- 
moet zijn op cciie goede erbcide..voocwaaiden dier gemeenten, met al„,  inked  
stelling van welor iwogea hetgeen in de collectieve arbeidleovereenlcomn-teu cl: r  
near  behoud van natuur- vakveseesaigingen is vastgelegd. 
'brink vaas liet grondbezit 
lc[elenvoorziefli'ug. UitgiLte 7. Regeling ven de winkelsluiting. 
Alt. Waar uitgifte vai 8. Burei'ux voor kosieloozen rechtibijetand 

kleine percielen in en minircrmnogenden. 
'standen noodzakelijk a.., 
cooclig is roos' voorziening 9. Kosteloos voorbereidend, lager-, liemhaline- s- 

aanbaclrt..onder-wgj voor jongens en meisjes mit  lc. -  

ionic leenniddelcn. Bij voldoende gebleken gc..cisk 
30W en krachtige, snelle liesci kosteioss- mnicl.cletbaas' en hooger ondesevije a 

bouwvereenigingan. 'Vast-  on- en mninveinmogencin met kostclooze lee-jnucldct 
-clening, die eensmi goeile11 en zoo nuodlig i.e, geldelijke ondersteuning der oude 
irdeiing van gemeenschap- Voor zoover heu onclesssij.. niet kosteloos is, school" 1.. 

vereenvoudiging van de Baa..- draagkracht, Bevordering van leiding hij beroep- 
,verzorging. Naast hoog- keuze, l3evoscleung van onderwijs, voor volwa-- us-  ii.  
i-tadil,unw en van huizen 

- 
bis dna t toezich op het bijzosdei voorbereidendoni[, r- 

Re aol' 1ige vooi t-zeitueig der wijs. Voor het personeel ass  het vooibei eidlenci onder- 
heoltdn. Opiccunuiug van wij-s cene salarisseiceling clii, de verbetering  en nieuwe 

[oor onteigening. Vaststel- untwihikehisig vaas dit onderwijs bevos lest.. Verplirite 
he dichtheid der bewoning opleiding 'ran dit personeel. 
ven woningen voor groots Invoering s-an ren ze'vcisile en achtste leerjaar. 
beneden kostprii s. Wering Kleinre  

cl op de verhuring dci' ..iismoujcterlijk onch  iii  ijs voor sohipperikiedi ci en, achter- 
verisgeves sbijdlingen in de lijken, siraahgebrskkisii.., liamdhooreuden eis blinden,  
'hike  hypotheekbanken ter eventueel door 'samenweslsing 'ran verschillende ge- 
ven woningen, voor welke meenten. 
te verkrijgen. Zorg voor Gemeentelijk s'al..onderwijs, ook voor meisjes. Huis- 
rIsen en plantsoenen. Zorg 1 ho ci'ionclerwij s. 
nieuwe woonwijken: voor- Invloed van liet onderwijzend umr,..oneel in school- 

zaken. Afschaffing van liet ambulautisme. 



IN 

IAo1sasnelijke onderwijszorg door gemeentelijke sohool-
voeding en -kiseding, vacantiekolonies, se-hooi-basten, 
sohoolarteen-, s-ohoo]dandartsen en schoolverpleegsters. 

10. Bevordering der volksontwikkeling door openbare 
boekerijen en leeszalen, musea, voordrach t en, tooneel-
voorstellingen en concerten, sport en speelterreinen 
Openbare vergacte-rzale-a, 

11. Uitgebreide zorg -voor openbare gezondheid. Open-
bare ziekenhuizen, badhuizen, zwemiariohtijvgeu, wazoh- 
iuriclt.ingen en zoo nooslig waeohhnizen. Openbare 
slachthuizen, ook voor kleine gemeenten. Geneeskundige 
verzorging voor onvermogenden, met vrije artsen-
keuze. Gemeentelijke wijkverpleging. Tand:heelBun.dige 
klinieken. Stichtingen ter -huis-vesting van, we-enen cii 
Isaitweezesi, buutenecbtelijke kinderen, ouden -v-an dagen 
en dakloozen, -doorgangshuizen voor ongeliuwfle moe-
ders. Kostliuijzen, voor ongehuwde ma-uien en vrouwen. 

12. Zorg voor moeders en kinderen doos': oursisiceen 
in kinchierveocosiging, kraamvrouwenk-lints-ken-, gemeen-
telijke ks'iaain,verzorging en huishouclpuveezos'ginig. 
Voorliohtin-gsibueeaiix voor jonge moeders. Zoo-gpre-
mies. Melkkeiken. Gemeentelijke kieinkindpeiieweao 
plaatsen (criohes) en gemeentelijk toezicht up parti-
culiere inrichtingen. Vrouwelijke beambten bij de 
zedenpolitie. 

13. Overbrenging- st-er armenzorg in re-chts:treeksoh 
gemeentebeheer met opheffing der zelfstandige bur-
gerlijke arnijbestus-en. Z-oolang dit nog niet geschied is, 
arbeiders-vertegenwoor-d-i-gers in -die aiimbe:stiuren. 

14. Beperking van bet -aantal clr-a'iikvei-gunaingeii en 
verioven. Drankvrije wijken. 

15, Afschaffing der bepalingen uit de politieverorde-
ningen, die de vrijheid van bet-ooging, vergadering  sit  
th-nkpers -belemmeren. 

16. -Gemeentelijke deelneming aan de i-ijksevesicloonen-
verzekering. Openbare arbeidsbemiddeling, Ps-oduotievs 
werkverschaffing . 

17. Ssissenwerkhmg van gemeenten Ier 'tot-ct-and-been-
ging van sv-al buiten het bereik ligt van af-zoajcterliji:c 
gemeenten  (by.  waterleiding, -g'asfaibrieh, gezondheid,--
dienst, -vakoniderwije, koetelooze rechts-bijstand, eazi. 
Gecameulijke inkoop van mate-cia-len, die voor gemeente-
isenulen t-nodig-  rim  
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