
Gemeeiteprogrm der S. G. P.  

ARTIKEL 1 

Gezag en gebed 

De gemeentelijke overheid regeert bij de gratie Gods. Diensvolgens 
vange zij haar vergaderingen aan en eindige zij die met gebed. 

ARTIKEL 2 

Zondagsrust 

De gemeentelijke overheid bevordere met alle haar ten dienste staan-
de middelen de zondagsrust en  were  op publiek terrein alles wat de 
heiliging van de zondag belemmert. 

ARTIKEL 3 

Openbare eerbaarheid 

Binnen de haar toegewezen kring  were  de gemeentelijke overheid 
van het publieke erf alles wat de eerbaarheid en de zedelijkheid aan-
tast, en bevordere wat deze verheft. 
Zij exploitere noch subsidiëre een schouburg of andere instellingen 
van openbaar vermaak, noch inrichtingen met vergunning. Zij roepe 
een strafverordening in het leven tegen het vloeken en de ontheiliging 
van Gods naam in het openbaar. 
Zij  were  openbare bioscoopvoorstellingen. Zij schaffe de kermissen 
af en voere ze niet weer onder andere vormen in. 
Zo nodig worden strafverordeningen tegen onzedelijkheid vastgesteld 
in verband met en ter aanvulling van de bestaande rijkswetgeving 
tegen onzedelijkheid. 

ARTIKEL 4 

Drankwet en alkoholisme 

De gemeentelijke overheid hestrij de het drankmisbruik, in het bijzonder 
door het weloverwogen gebruik van de bevoegdheden, haar in de 
wetten gegeven. Zij lette daarbij niet alleen op misbruik van sterke 
drank, maar ook op dat van zwak-alcoholische dranken. 
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ARTIKEL 5 

Onderwijs 
Bij de uitvoering der Onderwijswet houde de gemeentelijke overheid 
zoveel mogelijk rekening met hetgeen in art. 10 van het program van 
beginselen is neergelegd. 
Zij bevordere het technische, vak-, nijverheids- en handelsonderwijs, 
zonder het onderwijs in christelijke geest bij het z.g. neutraal onder-
wijs achter te stellen. 
Zij steune het kleuteronderwijs binnen het kader van de in de desbe-
treffende wet gegeven voorschriften. 
Mocht het partikulier initiatief tekort schieten, dan richte zij zelf zo-
danige scholen op. 
Zij onthoude zich er van de leerlingen als zodanig schoolvoeding, 
-baden, -kleding enz. te verschaffen. 
Zij hou de zich ten aanzien van de heffing van schoolgelden aan de 
in de Schoolgeldwet gegeven voorschriften. 
Uit alle onderwijs worde geweerd wat de ere des Heeren en het gezag 
der overheid aanrandt. De leraren en onderwijzers worde opgedragen 
liefde tot het vaderland en het Vorstenhuis en eerbied voor onze na-
tionale instellingen aan'-te kweken. 
Het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs worde zoveel mo-
gelijk aan het partikulier initiatief en aan het Rijk overgelaten. 

ARTIKEL 6 

Benoemingen 
De gemeentelijke overheid betrachte bij benoemingen strikte rechtvaar-
digheid. Alleen zij kunnen door de gemeente in dienst worden genomen, 
die het wettige overheidsgezag in alle omstandigheden aanvaarden en 
het met alle kracht zullen helpen handhaven wanneer dat gezag meer 
of minder ernstig wordt bedreigd of ondermijnd. 

ARTIKEL 7 

Gemeenteb edrjuen 

De gemeentelijke overheid exploitere zelf alle ondernemingen en in-
richtingen van algemeen nut, welke het karakter van monopolie be-
zitten. 

ARTIKEL 8 

Sociale aangelegenheden 
De gemeentelijke overheid, optredende als werkgeefster, handele naar 
de eisen, die het christelijk beginsel ook aan elke partikuliere patroon 
stelt, zo ten opzichte van de zondagsheiliging, de zedelijke verhouding 
van gezaghebbende en ondergeschikte, de beteugeling van de gevaren 
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van drankmisbruik, een onderzoek van geopperde grieven, enz. 
Er worde behalve met dienstprestaties ook met de gezinsbehoeften 
rekening gehouden. Dit alles in verband met de plaatselijke levens-
standaard. 
De gemeentelijke overheid neme de lasten van pensioenen van het 
personeel voor eigen rekening; doe althans het personeel niet bijdra-
gen in de kosten van verzekering van het personeel in de vorm van 
het voor die pensionering nodig geoordeeld pensioenfonds. 
De gemeentelijke overheid zij een voorbeeld voor, het partikulier be-
drijfsleven. 
De rechtspositie van alle personen in dienst der gemeente worde 
nauwkeurig geregeld. 
Gehuwde vrouwelijke ambtenaren worden in gemeentedienst niet toe-
gelaten tenzij bij hoge uitzondering. 
De gemeentelijke overheid werke op oordeelkundige wijze mede tot 
bestrijding van onvrijwillige werkloosheid en tot verzachting der ge-
volgen daarvan. Zij plaatse de ongeorganiseerden niet in een uitzon-
deringspositie door alleen steun te verschaffen aan georganiseerden. 
Zij bevordere een goede arbeidsbemiddeling, o. a. door instandhouding 
van arbeidsbureau's, en doe in gevallen van abnormalewerkloosheid 
publieke werken uitvoeren. 
Zij zorge voor algehele winkelsluiting op de dag des Heeren en  were  
des zondags het venten langs de straat. 

ARTIKEL 9 

Grond- en woningpolitiek 
De gemeente zorge met ernst voor een doelmatige uitvoering der Wo-
ningwet. Zij steune krachtig alle verenigingen, die in het belang der 
volkshuisvesting werkzaam zijn. 
Waar het partikulier initiatief te kort schietbouwe de gemeente zelf 
goede en goedkope arbeiders- en kleine burgerwoningen. 
Met het oog op de belangen der volkshuisvesting en uitbreiding der 
plaatselijke industrie behoort het gemeentebestuur er zorgvoorte dra-
gen tijdig in het bezit te komen van gronden, die voor de uitbreiding 
der gemeente van betekenis zijn. 
Het maken van winst sta hierbij niet op de voorgrond. 
Nimmer eise de gemeentelijke overheid bij het doen uitvoeren van 
bouwwerken, dat de aannemer zich verzekere; dus blijve de verzeke-
ringseis uit het bestek. 

ARTIKEL 10 

Hygiëne 

De gemeente bevordere de algemene gezondheidstoestand, voor zover 
hierin niet wordt voorzien door het Rijk of door de gemeente als mede-
werkster bij het uitvoeren van wetten en Kon. besluiten, door het uit-
vaardigen van verordeningen; door het steunen van het partikulier 
initiatief, voor zover het maatregelen of inrichtingen betreft van erkend 
algemeen nut voor de gezondheid en tot bestrijding van ziekten. 



ARTIKEL 11 

Armenzorg 
De gemeentelijke armenzorg strekke zich slechts uit tot degenen, die 
door de familie, de kerken of door partikuliere verenigingen niet of 
niet voldoende worden gesteund. 
Zij steune zo mogelijk pogingen, die aangewend worden om de ar-
moede zelf te bestrijden of de gevolgen der armoede te verzachten. 

ARTIKEL 12 

Financiën en belastingen 

De financiën der gemeente behoren zuinig beheerd te worden. Zonder 
te schromen voor het doen van nodige uitgaven, moet overdrijving, 
waardoor een onnodige druk op de ingezetenen zou worden gelegd. 
gemeden worden. 
Bij het stichten van openbare gebouwen worde gepaste zuinigheid 
betracht. De belastingen worden geheven naar de maatstaf ener bil-
lijke progressie, opdat dé draagkracht van geen der klassen onrecht-
vaardig worde belast. 
Behalve een aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud, worde ook de 
kinderaftrek in de verordening geregeld. 

ARTIKEL 13 

Subsidiën 
Inzake het verlenen van subsidiën sta op de voorgrond, dat een zuinig 
beheer in gezonde zin genomen, één der faktoren is, die mede de bloei 
der gemeente bepalen, terwijl voorts de volgende grondregelen behoren 
te gelden: 

a. Subsidiën worden slechts verleend tot het bereiken van enig doel 
van publiek nut. 

b. Zij komen direkt noch indirekt ten goede aan wat slechts dient tot 
publiek vermaak. 

c. Zij mogen nooit het karakter van subsidiën, d.i. van aanvulling 
verliezen. 

d. De gemeentelijke overheid verbinde aan subsidiën zulke voorwaar-
den, dat zij niet indirekt toelate of begunstige wat zij direkt behoot 
tegen te gaan of te bestrijden. 

Vastgesteld in de Algemene Vergaderingen, gehouden te 
Utrecht op 5 april 1923, 25 maart 1953 en 23 febr. 1965. 
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