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tieverorde- GEMEENTE-PROGRAM 
adering en SOCIALISTISCHE PARTIJ. 

verkloozen- ARTIKEL I. 

?roductieve Grondpolitiek. 
Onteigening van gronden, die noodig zijn voor den 

ndbrenging woningbouw, het aanleggen van speeltuinen, plantsoenen, 
gemeenten sportterreinen en soortgelijke zaken van algemeen belang 
vakonder- en nut, 

ijke inkoop 1 Gemeentegrond mag nimmer worden verkocht, doch 
lig zijn. voor zoover niet in eigen exploitatie genomen,moet hij 

worden verhuurd of in erfpacht gegeven onder voorwaarde 
dat die overeenkomsten ten  alien  tijde kunnen worden 
verbroken met schadeloosstelling van de tegenpartij. 

Onder schadeloosstelling wordt verstaan het vergoeden 
van oorspronkelijke bouwkosten van opstallen, verminderd 
met de afschrijvingen en het vergoeden van te velde staande 
gewassen tegen de geldende marktprijzen. 

ART. 2, 
Socialiseering. 

Alle bedrijven die daarvoor in aanmerking komen worden 
., door de Gemeente genaast en ten behoeve van de gemeen- 

schap geëxploiteerd, door ze te plaatsen onder leiding, 
beheer en contrôle van de arbeidersvakvereenigingen, 
waaronder te verstaan zoowel van hoofd- als handenar- 
beiders, in samenwerking met een Raadscommissie als 
vertegenwoordigster van de consumenten. De exploitatie 
van zoodanige bedrijven mag nooit winst afwerpen. 

Voor zoodanige exploitatie komen op de eerste plaats 
in aanmerking de voorziening met water, licht, warmte 
en kracht door middel van gas en electriciteit, de tram- 
wagens, ponten, veren, telephoon, reiniging, brandweer, 
instelling van een arbeidsbeurs, handelsinrichtingen, onder- 
houd van wegen en gebouwen, alsmede de voedselvoor- 
ziening der bevolking. 

Alle gemeentewerken worden in eigen beheer uitge- 
voerd. 

ART. 3. 
Gemeentepersoneel. 

Als overgangsmaatregel naar den toestand als geschetst 
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in Art. 2, wordt daadwerkelijke medezeggingschap toege-
kend aan de vereenigingen van ambtenaren en werklieden 
bij het vaststellen der arbeidsvoorwaarden van het gemeente-
personeel, alsmede in de regeling van het aannemen en 
ontslaan, waarbij voor groote gemeenten ook een arbeids-
reserve wordt gesticht. Deze arbeidsvoorwaarden gelden 
tevens voor zoover mogelijk, voor het personeel in dienst 
van aannemers van gemeentewerken. 

ART. 4. 
Krachtige bestrijding van de werkloosheid, door het 

verschaffen van productief werk, als het aanleggen van 
wegen, parken, ontginningswerk, bouwen van woningen, 
e. d. Voor zoover geen productieve werkverschaffing 
mogelijk is, door het verstrekken van financieele onder-
steuning door tusschenkomst van de vakvereenigingen 
van arbeiders. 

Aan de werkloozen worde steeds een uitkeering of loon 
verstrekt, gelijk aan het loon dat zij in hun vak of bedrijf 
zouden hebben verdiend als zij niet werkloos waren. 

ART. 5. 

Onderwijs. 
Kostelooze openstelling van alle onderwijsinrichtingen, 

zoolang de Staat de financieele zorg voor het onderwijs niet 
geheel op zich heeft genomen. 

Kostelooze beschikbaarstelling van alle leermiddelen, 
daaronder ook te verstaan voor de lagere school, voeding, 
kleeding, schoeisel, baden, schoolreisjes en vacantie-ko-
lonies. Instelling van schoolartsen en verpleging. 

Aan de ouders, welker kinderen lust en aanleg hebben 
voor voortgezet-, middelbaar-, of hooger onderwijs, een 
en ander ter beoo rdeeling van een commissie waarin vooral 
de onderwijzers zeggingschap moeten hebben, doch die 
het loon van deze kinderen niet kunnen derven, worde een 
financieele tegemoetkoming verstrekt. 

Aan de onderwijzersvakvereenigingen worde een actief 
aandeel verzekerd bij het bepalen van de leerstof en de 
regeling van de schoolaangelegenheden. 

Voor de regeling van de onderwijsaangelegenheden 
worde een commissie benoemd, samengesteld uit de onder- 
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wijzersvakvereenigingen, de ouders en vertegenwoordigers 
van den gemeenteraad. 

Aan leerlingen die daaraan behoefte hebben, worde 
afzonderlijk onderwijs gegeven, zooals aan achterlijke 
kinderen e, d. Het vakonderwijs, zoowel aan meisjes als 
jongens, benevens de opleiding voor de huishouding, 
worde krachtig bevorderd en uitgebreid. 

De gemeente bevordere de instelling van commissies 
voor de beroepskeuze welke werken in overleg met de 
onderwijzers en ouders. 

De algemeene volksontwikkeling worde krachtig be-
vorderd door het openen van leeszalen, musea en biblio-
theken. Het geven van wetenschappelijke cursussen, gratis 
of tegen geringe  entrée  toegankelijk, worde bevorderd 
en gesteund. Door het geven van volksvoorstellingen en 
muziekuitvoeringen, toegankelijk tegen lage  entrée,  worde 
de kunst nader gebracht tot het volk. Dit laatste worde 
mede bevorderd door een goede verzorging van het stads-
schoon, de beschikbaarstelling van gebouwen voor sport 
en lichaamsoefening, alsmede door de zorg voor voldoende 
vergaderzalen. 

Aan  on-  en minvermogenden worde van gemeentewege 
gratis rechtskundig advies verstrekt. 

ART, 6. 

Openbare Gezondheid, 

Bevordering van de openbare gezondheid door het 
bouwen van eengezinswoningen en tuinwijken. Aansluiting 
van alle woningen bij de waterleiding, het gas en de elec-
triciteit en bij de vuilafvoering. Onbewoonbaarverklaring 
van alle krotwoningen. Strenge keuring van levensmid-
delen met strenge bestraffing en onmiddellijke publicatie 
van de namen en adresesn der overtreders. Oprichting 
van centrale slachthuizen, vischhallen en melkcentrales 
met pasteuriseerinrichtingen, alsmede van volkskeukens 
en eethuizen, waschhuizen en bad- en zweminrichtingen. 
Kostelooze ziekenverpleging met vrije dokterskeuze voor 
onvermogenden. 

Bevordering van de oprichting en ruime subsidieering 
van provinciale sanatoria ter bestrijding van tuberculose. 
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ART, '', voldoende, 

Welstandsverzekering. wier moed
houd moe 

Organisatie van de verzorging der behoeftigen, anders de verzor 
dan waarvan gesproken in Art, 4, op zoodanige wijze, dat en alles w 
de ondersteuning het karakter krijgt van gemeenschaps- stellen de 
zorg. De arbeidersvereenigingen behooren in de z. g. armen- zorgen zo 
zorg daadwerkelijke medezeggingschap te hebben, o. a. 
door het benoemen en ontslaan van de ambtenaren van 
socialen arbeid (armenbezoekers). 

ART, 8. Invoerin 
Gemeentebestuur. vrijheid to 

Herziening door de landsregeering van de Gemeentewet, zoowel in 
in dien zin, dat de autonomie van de gemeenten worde van alle h 

vergroot, dat de burgemeesters worden gekozen door de op den o 

kiesgerechtigde ingezetenen, en dat de wethouders per- 
soonlijk verantwoordelijk zijn tegenover den gemeenteraad 
voor hun voorstellen, Invoeriii 

ART, 9, volgens ce 
Veiligheidsdienst, bevat VOC 

De zorg en de verantwoordelijkheid voor de algemeene van den 

veiligheid berust bij den Gemeenteraad, gingen. W 
verhuurd 

ART, 10+ bare gezor 
Belastingen. Beschikt 

Het Nederlandsche belastingstelsel worde herzien in bouw. Int:  
dezen geest, dat alle bestaande belastingen worden opge- fliflgim 
heven en vervangen door én sterk progressieve belasting woningrun 
op inkomen en vermogen, met een voortdurende uitbrei- 6 vertrekk 
ding van het staaterfrecht. het bouwe 

Zoolang dit beginsel niet is aanvaard, invoering van een 
sterk progressieve belastingheffing door de Gemeente 
met vrijstelling van inkomens die noodig zijn voor de ver- 

Bevorde vulling van redelijke behoeften voor levensonderhooud. 
Verder een belasting op de waardevermeerdering van passing va 

den grond of eigendommen tengevolge van gemeentelijke rijksregelir 

bemoeiïngen en uitbreiding. 1 

ART.  II,  

Moederschapszorg. 
Oprichting van, aan paedagogische en sanitaire eischen 
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voldoende, gemeentelijke bewaarplaatsen van kinderen 
wier moeders door bezigheden buitenshuis in hun onder- 

anders  
houd  moeten voorzien.  Gemeentelijke bemoeiïngen voor 

jZe, at 
I de verzorging van kraamvrouwen en hare huisgezinnen 

enschaps- 
en alles wat verder noodig is om de moeders in staat te 
stellen de aanvankelijke opvoeding der kinderen te ver= 

g. armen- 
ben

zorgen zonder hare onafhankelijkheid te verliezen, 

tare'n van ART, 12. 
Recht van betooging en vergadering. 

Invoering en handhaving van het onbeperkte recht op 
vrijheid tot het houden van betoogingen en vergaderingen 

aeentewet Zoowel in lokalen als aan den openbaren weg. Opheffing 
ten worde van alle belemmeringen van de vrijheid van colportagea 
i door de op den openbaren weg. 
Lders per- I ART, 13. 
aeenteraad Woningpolitiek 

Invoering en bevordering van gemeentelijke woningbouw 
volgens een bouwverordening, die voldoende waarborgen 
bevat voor hygiene en esthetica, alsmede bevordering 

algemeene van den bouw door steun aan de woningbouwvereeni- 
gingen. Waar noodig worden woningen beneden kostprijs 
verhuurd aan groote gezinnen, in 't belang van de open- 
bare gezondheid en het algemeen welzijn. 

Beschikbaarstelling van gemeentegrond voor denwo ning- 
.erzien in bouw. Inbeslagneming en distributie van overtollige wo- 
en opge- ningruimte, wanneer daaraan behoefte is. Als overtollige 
belasting woningruimte wordt beschouwd de ruimte van meer dan 

e uitbrei- 6 vertrekken, Zoolang er gebrek aan woningen is, wordt 
het bouwen van groote villa's en landhuizen verboden, 

van een ART. 14. 
emeente 

r de ver- Drankbestrj ding. 

lerhooud. Bevordering van de drankbestrijding o. m. door toe- 
ring van passing van de plaatselijke keuze en bespoediging van een 

Leentelijke rijksregeling van dit middel 

eischen 
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