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GEMEENTEPROGRAM DER 

CHRISTELIJK-SOCIALE PARTIJ 

ARTIKEL I. 
De Gemeentelijke Overheid regeere naar het richtsnoer 

der eeuwige beginselen van Gods Bizondere Openbaring. 
Zij belijde den naam van Christus in heel haar optreden, 
altijd echter met volkomen eerbiediging van de persoon-
lijke vrijheid harer burgers en ambtenaren, 

De Zondagsrust en de Zondagsheiliging worde van 
Gemeentewege zooveel mogelijk bevorderd. 

De vergadering van den Gemeenteraad worde door 
den voorzitter met gebed geopend zoo dit niet met zijn 
overtuiging in strijd is. 

De openbare zedelijkheid worde van Gemeentewege 
krachtig bevorderd. Kermissen worden afgeschaft. In-
richtingen met vergunning worden door de Gemeente 
niet geëxploiteerd. 

Van Gemeentewege worde het alcoholisme zooveel 
mogelijk bestreden door het beperken van het aantal ver-
gunningen en verloven, door drankvrije wijken, door sub-
sidieeren van vereenigingen tot drankbestrijding. 

ART. 2. 
Van Gemeentewege streve men volgens eisch van Chris-

telijk beginsel naar verbetering van sociale toestanden 
en deinze daarbij voor geen belangrijke finantieele offers 
terug. 

ART. 3. 
De Gemeentelijke directe belastingen naar het inkomen 

moeten progressief worden geheven. 
Bij deze Gemeentelijke directe belastingen naar het 

inkomen worde ter vaststelling van het belastbaar inkomen 
voor ieder minderjarig, eigen of aangehuwd kind of inwonend 
pleegkind van den belastingplichtige, dat geen eigen middel 
van bestaan heeft, het zuiver inkomen verminderd met 
een bedrag van 50-I50 minstens. 

Van het aldus verkregen bedrag worde voorts ter vast-
stelling van het belastbaar inkomen voor noodzakelijk 
levensonderhoud minstens afgetrokken, indien de belas-
tingplichtige gehuwd is een bedrag van f 600 tot f  boo,  
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of indien de belastingplichtige ongehuwd is een bedrag 
van /500 tot /750. 

ART, 4. 
Op stuk van arbeidsvoorwaarden;, van loonstandaard, 

van arbeidsduur, van medezeggingschap in het bedrijf, 
in doorvoering van mogelijke arbeidsvereeniging geve de 
Gemeente aan de particuliere bedrijven een voorbeeld. 

De salarissen van alle ambtenaren en beambten in Ge-
meentedienst moeten naar eisch van sociale rechtvaardig-
heid, en zoo ook in verband met het kindertal van het gezin 
worden geregeld. 

De rechtspositie en arbeidersvoorwaarden van  alien  die 
in Gemeentedienst zijn, worde geregeld in overleg met de 
organisaties. Hun geestelijke vrijheid worde gewaarborgd. 

Bij bestekken van voor haar aan te nemen werken of 
leverantiën, en bij de voorwaarden, waaronder concessies 
worden verleend, neme de Gemeente bepalingen op, om-
Ivent rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en omtrent het 
verbod van alcohol. 

ART. 5, 
Bedrijven die hiervoor door bizondere economische 

ontwikkeling of gesteldheid geschikt zijn moeten door de 
Gemeente worden geëxploiteerd of overgenomen. Daarbij 
moeten bij deze Gemeentebedrijven alle artikelen tegen 
kostprijs worden geleverd en mag dus geen winst ter vulling 
van de Gemeentekas worden beoogd. 

ART. 6. 
De Gemeente heffe een naar draagkracht opklimmend 

schoolgeld, waarbij met het kindertal aanmerkelijk rekening 
worde gehouden. Het ambachts- en handelsonderwijs 
worde van Gemeentewege sterk bevorderd. Door de Ge-
meente worden voor begaafde kinderen beurzen voor 
studie en onderhoud gedurende deze studie beschikbaar 
gesteld. De gezondheidstoestand der leerlingen op de 
scholen worde onder meer door schoolvoeding en school-
kleeding, door schoolartsen en uitzending naar vacantie-
kolonies bevorderd. 

De volksontwikkeling ook op het terrein der kunst worde 
van Gemeentewege in het bizonder door bibliotheken;, 
openbare leeszalen, musea en concerten verhoogd. 



ART. 7. 
De openbare gezondheid worde van Gemeentewege 

bevorderd, ook door badhuizen, kinderspeelplaatsen en 
volksparken, keuring van levensmiddelen, enz. 

De bouw van goede woningen worde door de Gemeente 
sterk gesteund en zelf ter hand genomen. De Gemeente 
koope daartoe zoo mogelijk bouwterreinen aan. Aan groote 
gezinnen moeten woningen beneden kostprijs worden 
verhuurd. Vereenigingen, die zich ten doel stellen aan 
groote gezinnen behoorlijke woningen te verhuren moeten 
van Gemeentewege worden gesteund. 

ART. 8. 
De winkelsluiting worde van Gemeentewege vervroegd 

ART. 9. 
De Gemeente bestrijde de Werkloosheid door arbeids-

beurzen en door doelmatige werkverschaffing en verleene 
subsidie aan werkloozen-kassen en vakvereenigingen. 

ART, 10. 
Van Gemeentewege worde in samenwerking met andere 

Gemeenten er naar gestreefd om de arbeiders en  alien  
die in gemeentedienst zijn in staat te stellen buiten te wonen 
en dagelijks naar hun fabriek, werkplaats of kantoor te 
reizen. 

Zooveel mogelijk bevordere men van Gemeentewege 
het aanleggen van tuindorpen en het bezit van een tuin of 
stukje grond ter verbouwing van eigen producten, onder 
voorwaarde, dat des Zondags daarop geen arbeid mag 
worden verricht. 
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