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GEMEENTE-PROGRAM. 

LIBERALE UNIE. 

Inleiding. 
De Unie-liberale Gemeente-politiek streeft naar bevor-

dering der belangen van de bevolking in haar geheel en 
verzet zich tegen iedere klasse-politiek. 

Zij houdt rekening met hetgeen leeft in de maatschappij 
en met de nieuwe verhoudingen, welke zich in het volks-
leven vormen en wil de ontwikkeling daarvan langs orde-
lijken weg geleid zien. 

Zij wenscht, dat van de Gemeenten een voortdurende 
drang uitga op de Regeering ter verkrijging van eene betere 
regeling van de financieele verhouding tusschen Rijk en 
Gemeente en ter beëindiging van de door het Rijk gevolgde 
noodlottige afschuivingspolitiek. 

Zij wil de financieele verhouding tusschen Rijk en Ge-
meenten  zóó  geregeld zien, dat, zonder prijsgeving van 
de gemeentelijke autonomie, de Gemeente uit 's Rijks 
kas eene ruime bijdrage ontvange in alle uitgaven, welke 
aan de Gemeenten als uitvloeisel van rijkswetten worden 
opgelegd en in de uitgaven voor algemeen bestuur, onder-
wijs, politie, openbare gezondheid, verpleging van krank-
zinnigen en armwezen. 

Zij acht het noodig, dat de Gemeenten aandringen op 
wettelijke regeling der ruilverkaveling en herziening van 
de onteigeningswet en dat de Gemeenten krachtig mede-
werken tot uitvoering van de Landarbeiderswet, 

PAR, I. 

Bevordering van algemeene welvaart. 
Het streven der Gemeente zij gericht op verhooging 

der algemeene welvaart waartoe in het bijzonder behoort 
het scheppen van de voorwaarden, waaronder handel, 
nijverheid en landbouw zich vrijelijk kunnen ontwikkelen. 

Middelen hiertoe kunnen o. m. zijn: zorg voor goede 
verkeersmiddelen, (aanleg en verbetering van land- en 
waterwegen), zorg voor totstandkoming van spoor- en 
tramverbindingen, wegneming van alles wat het verkeer 
belemmert, opheffing van tollen, beschikbaarstelling van 
gunstig gelegen terreinen voor vestiging van bedrijven, 
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van krachten en krachtwerktuigen, inzonderheid door 
bevordering der electrificatie, voor handels-, industrieele-
en landbouw-doeleinden onder gemakkelijke voorwaarden, 
aanleg van inrichtingen in het belang van handel en industrie, 
instelling van veilingen voor land- en tuinbouwproducten, 
bevordering van vreemdelingenverkeer. 

PAR. 2. 

Financiën en Bedrijven. 
Op den voorgrond sta een beleidvol financieel beheer. 
Aan directe belastingen is de voorkeur te geven boven 

indirecte. 
Men trachte door, het vormen van reserves uit de gewone 

middelen het sluiten van geldleeningen voor geregeld terug-
komende werken zooveel mogelijk te voorkomen. 

Bij heffing van eene directe belasting naar het inkomen 
worde, zoo sterk als binnen de grenzen van de wet kan 
plaats vinden, progressie toegepast, en worde rekening 
gehouden met de grootte van het gezin. 

De aflossing van geidleeningen worde geregeld in verband 
met den duur van de zaken, waarvoor geleend wordt. 

Ondernemingen of inrichtingen van openbaar belang, 
welke een monopolistisch karakter dragen, dienen bij 
voorkeur van gemeentewege te worden geëxploiteerd. 

Elk gemeentebedrijf worde afzonderlijk en op commer-
cieele wijze beheerd,Maar daarnaast streve men naar samen-
werking van de bedrijven en diensten ter voorkoming van 
onnoodige kosten. 

Het maken van winst mag niet op den voorgrond staan. 
Dat de bedrijven een bijdrage betalen voor hun aandeel 
in de algemeene kosten van beheer en voor het gebruik 
van den ondergrond of den openbaren weg is te billijken. 

De gemeente verzekere zich, waar noodig, den eigendom 
van de gronden, die vermoedelijk in de toekomst voor 
stadsuitbreiding noodig zullen zijn. De wenschelijkheid 
van de instelling van een grondbedrijf worde overwogen. 

De gemeenten geven hare gronden bij voorkeur slechts 
in erfpacht uit. 

PAR, 3. 
Onderwijs. 

Voorziening in genoegzaam en deugdelijk openbaar 
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held door lager, en waar mogelijk in middelbaar en gymnasiaal onder- 

d trieele- wijs blijft een eerste plicht. 

orwaarden Hierbij worde zorg gedragen, dat  alien,  zooveel mogelijk, 
n industrie de gelegenheid vinden het onderwijs te genieten, dat voor 

roducten rn ' 

de ontwikkeling van hun aanleg de gunstigste voorwaarden 
biedt. 

In gemeenten, waar geen inrichtingen voor middelbaar 
onderwijs bestaan, verleene de gemeente, zoo noodig, steun 
om den leerlingen het bezoeken van dergelijke onderwijs- 

el beheer. instellingen in andere gemeenten mogelijk te maken. 
even boven Herhalings-, handels- en vakonderwijs voor jongens 

en meisjes behoort van gemeentewege te worden verstrekt 
t de gewone of gesteund; voor meisjes worde ook goed kook- en huis- 
rgeld terug- houdonderwijs ingericht. De gemeente zorge, dat vol- 
en, doende gelegenheid besta tot het ontvangen van voorbe- 
iet inkomen reidend lager onderwijs. 
de wet kan Voor leerlingen, die wegens hunne geringe verstandelijke 
Ie rekening ontwikkeling of hunne lichamelijke of geestelijke eigen- 

schappen op de gewone scholen niet op hun plaats zijn, 
1 in verband behooren speciale scholen of klassen te worden opgericht. 
i wordt. Aan de lichamelijke opvoeding der jeugd door gym- 
aar belang, nastiek, spel en sport worde alle aandacht geschonken, 
dienen bij De schoolgebouwen moeten behalve aan de eischen 

)loiteerd. der hygiene, ook voldoen aan redelijke eischen van schoon- 
op commer- heidszin. 
naar samen- Waar het particulier initiatief niet bij machte blijkt 
rkoming van voeding en kleeding te verstrekken aan de schoolkinderen, 

die ze behoeven, worde het van gemeentewege door sub- 
grond staan. sidie daartoe in staat gesteld. Ontbreekt het particulier 
hun aandeel initiatief, zoo treffe de gemeente zelf de noodige voor- 
het gebruik ziening. Waar noodig en mogelijk behooren schoolbaden, 

te billijken, speeltuinen en speelplaatsen te worden ingericht of gesteund 
en eigendom en het uitzenden van vacantiekolonies, zoomede het orga- 
ekomst voor niseeren van schoolreisjes te worden bevorderd. 
nschelijkheid Kinderen van  on-  en minvermogende ouders, die van 
overwogen. voldoenden aanleg blijk geven, behooren kosteloos of tegen 
rkeur slechts verminderd schoolgeld op alle gemeentelijke of door de 

gemeente gesubsidieerde inrichtingen van onderwijs te 
worden toegelaten en daarbij de noodige leermiddelen 
kosteloos te ontvangen. 

ijk openbaar Er worde een 7de leerjaar voor de scholen voor L. 0. 
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ingevoerd, in afwachting van uitbreidnig van den leer-
plichtigen leeftijd. 

In afwachting van een herziening van art. 21 der Wet 
op het Lager Onderwijs worde den klasse-onderwijzer 
invloed op den gang van het onderwijs verleend. Ver-
plichte schoolvergaderingen kunnen daartoe middel zijn. 

De arbeid van man en vrouw worde gelijkelijk gesa-
larieerd. 

De gehuwde vrouw mag, wat benoembaarheid betreft, 
niet achtergesteld worden bij de ongehuwde. 

Er worde gestreefd naar eene redelijke beperking van 
het aantal leerlingen per klas. 

PAR. 4. 
Volksontwikkeling. 

De gemeente werke, behalve door middel van onderwijs 
ook op andere wijze krachtig mede aan de bevordering 
van algemeene ontwikkeling, beschaving en schoonheids-
zin, en stelle in eene commissie van advies in zake beroeps-
keuze. 

Zij bevordere de oprichting en instandhouding van 
openbare leeszalen, bibliotheken en musea. 

Zij stelle zooveel mogelijk kosteloos of tegen een billijken 
huurprijs terreinen voor de beoefening van sport en spel 
beschikbaar. 

Zij werke mede tot bevordering van de toonkunst en 
Lot veredeling van den volkszang en van volksfeesten. 

Zij stichte of steune  bureaux  ter verstrekking van koste-
boze voorlichting aan  on-  en minvermogenden omtrent 
de toepassing van wetten en verordeningen. 

PAR. 5. 
Volksgezondheid. 

De gemeente verstrekke goed drinkwater, zorge bij 
gebreke van provinciale voorziening voor een doeltreffenden 
keuringsdienst van levensmiddelen en een goeden reini-
gingsdienst, zij wake tegen de vervulling van open water, 
zorge voor een goede afwatering en onderhoude of steune 
bad- en zweminrichtingen; zij treffe in het algemeen maat-
regelen om te voorkomen dat levensmiddelen in ondeug-
delijken toestand in de consumptie worden gebracht. 

Voor een wel-ingerichten gezondheids-, inclusief ont-
smettingsdienst worde zorg gedragen. 
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In alle gemeenten worde het geneeskundig toezicht in 
de scholen bij voorkeur aan schoolartsen opgedragen. 

De gemeente zorge voor voldoende ziekenhuisverpleging, 
stichte of steune eene georganiseerde wijkverpleging en 
houde localiteiten voor afzondering van besmettelijke zieken 
beschikbaar. De gemeente bevordere moederschapszorg 
en zuigelingbescherming door de oprichting van moeder-
huizen, waar zwangeren, zoo noodig reeds de laatste weken 
vóór de bevalling kunnen worden opgenomen, liefst met 
daaraan verbonden herstellingsoorden voor moeder en 
kind. Zij wijde haar bijzondere aandacht aan de bestrijding 
der tuberculose. 

De gemeente verleene zooveel mogelijk medewerking 
tot bestrijding van het drankmisbruik en het rooken door 
kinderen. 

Zij beperke, door spoedige beschikbaarstelling van 
hulp, zooveel mogelijk de gevdlgen van ongevallen. 

De gemeente bevordere, dat in voldoende mate algemeene 
en specialistische geneeskundige hulp kan worden verstrekt. 

Openbare slachthuizen met koelinrichtingen zijn wen-
schelijk. 

PAR. 6. 
Volkshuisvesting. 

De gemeente streve met alle haar ten dienste staande 
middelen naar verbetering van volkshuisvesting. Het is 
hare taak te bevorderen, dat voor alle lagen der bevolking 
in verhouding tot hare draagkracht behoorlijk woonge-
legenheid aanwezig is. Zij vervulle die taak: 
I. door gebruik te maken van de bevoegdheden, haar door 

de Woningwet gegeven, om bestaande misstanden op 
te heffen 

2. door zorg te dragen, dat ter voorziening in de ver-
schillende behoeften voldoende geschikte terreinen be-
schikbaar zijn 

. 
door haar bouwverordening  zóó  in te richten, dat mis-
standen, ook uit een oogpunt van stedenschoon, worden 
voorkomen, doch geen onnoodige belemmering voor 
den aanbouw wordt geschapen; 

4. door het bevorderen van den bouw van gezonde wo-
ningen voor personen, wier inkomen een zekere grens 
niet overschrijdt, door het verleenen van voorschotten 
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aan lichamen als bedoeld in de Woningwet en zoo de 
omstandigheden vorderen, dat deze woningen beneden 
den kostenden prijs worden verhuurd door het verleenen 
van bijdragen in de deswege verschuldigde annuïteit; 

5,  door zoo noodig den bouw van zoodanige woningen 
zelf ter hand te nemen. Ook in gemeenten met minder 
dan io.000 inwoners streve men naar vaststelling en 
periodieke herziening van een uitbreidingsplan; 

6. door het maken en onderhouden van een goede woning-
statistiek en het oprichten van een woningbeurs. 
De gemeente zorge voor een goed ingerichte brandweer. 

PAR, 7, 
Voorziening ten behoeve van sociaal onzelfstandigen. 

De gemeente zorge, met inachtneming van de bedoeling 
van den Rijkswetgever, voor voldoenden onderstand van 
armen in overeenstemming met den plaatselijken levens-
standaard. In die gevallen, waarin de behoeftige door 
bijstand uit een tijdelijken toestand van hulpbehoevendheid 
kan worden opgeheven, ondersteurie de gemeente in den 
geest van art. 29 van de Armenwet, met milde hand. 

PAR. 8. 
Bestrijding van werkloosheid. 

Ten einde de uitwisseling van vraag naar en aanbod van 
arbeidskrachten te bespoedigen, onderhoude de gemeente 
een arbeidsbeurs, welke hare bemiddeling kosteloos ver-

leent. Deze arbeidsbeurs worde beheerd door een bestuur, 
bestaande uit een gelijk aantal werkgevers en werknemers, 
onder een voorzitter, die noch werkgever, noch werk-
nemer is, 

De Gemeente werke met het rijk samen inzake de be-
strijding der geldelijke gevolgen van onvrijwillige werk-
loosheid. Zij trede toe tot de regeling opgenomen in het 
,,Werkloosheidsbesluit r917". 

Productieve werkverschaffing ter bestrijding van werk-
loosheid verdient steeds aanbeveling. 

PAR. 9. 
De Gemeente als werkgeefster. 

In de rechtspositie van mannen en vrouwen in dienst 
der gemeente worde geen onderscheid gemaakt tegen- 



25 

over gelijke verplichtingen behooren gelijke rechten te 
staan. Ambtelijke gelijkstelling van man en vrouw worde 
bevorderd. 

De gemeente behartige de belangen en verzekere de 
rechtspositie van de bij haar in dienst zijnde ambtenaren 
en werklieden door het vaststellen van een reglement. 
Daarin behooren bepalingen te worden opgenomen omtrent 
aanstelling, arbeidstijd, verloven, loon, bevordering, straf, 
scheidsgerecht, ontslag, uitkeering bij ziekte, uitkeering 
aan weduwen van tijdelijke ambtenaren en werklieden en 
aan den ouder of de ouders van den overledene, die van 
deze de kostwinner is geweest. Het is noodzakelijk de be-
langhebbenden, ook door hunne organisaties, te hooren 
bij het ontwerpen van dergelijke bepalingen en met hen op 
dezelfde wijze geregeld overleg te plegen over hunne rechts-
positie en arbeidsvoorwaarden. 

In bestekken van aanbestedingen van gemeentewerken 
worden bepalingen opgenomen omtrent minimum-loon en 
maximum-arbeidstijd en omtrent de uitkeering van loon 
door den aannemer aan den werkman, bij verhindering van 
laatstgenoemden om te werken door omstandigheden van 
zijn wil onafhankelijk. 

Slotbepaling. 
In gemeenten, welke sommige punten van dit program 

niet of niet zelfstandig tot uitvoering kunnen brengen, 
streve men naar samenwerking met andere gemeenten, 
ten einde te trachten gezamenlijk tot stand tebrengen 
wat alleen niet kan worden verkregen. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

