
De Communisten en de Raadsver- gaat, tegen kostprijs, 

kiezingen in 1927 prijs. 
B. Monopoliseering V 

Program, opgenomen in ,,De Tribune" van overleg met de arbeider 
Zaterdag 23 April 1927. C. Gemeentelijke har 

voornaamste levensmidd  
eat  van die, welke in  dell  

monopolistisch karakter 
1. WONINGZORG. monopolie dreigt. 

A. Snelle uitbreiding van het aantal gemeente: D. Goedkoop tramve: 
woningen, beschikbaar te stellen tegen huren, een 
zevende van het gemiddelde inkomen van den 3. GEZC 
huurder niet te boven gaande. A. Vrije genees:, hee 

B. Verlaging van de huren van alle gemeente: met Vrije artsenkeuze 
woningen tot het onder A. genoemde bedrag. f2400 niet te boven gi 

C. Verlaging van den erfpacht:canon en van B. Monopoliseering v 
den rentevoet voor woningbouwvereenigingen, C. Verbetering van 
mits deze hunne woningen voor niet hooger dan het inrichten van voeds 
het onder A. genoemde bedrag verhuren. D. Uitbreiding van b 

D. Invoering van het erfpachtstelsel. tingen. 
Uitgifte van erfpachtsgronden voor arbeiders: E. Stelselmatige opru 

woningbouw alleen onder voorwaarde, dat de en verbetering van de s 
huren het onder A. genoemde bedrag niet te volksbuurten. 
boven gaan. F. Betere verzorging 

E. Aanbouw van volksgebouwen en gratis be: gemeentewege, op den 
schikbaar stelling hiervan en van vergaderlokalen heer der verpleegden. 
aan alle arbeiders:organisaties. 

F. Het tot stand brengen van plaatselijke ver: 4. ONDERWI 
ordeningen om iedere huuropdrijving tegen te 
gaan. A. Kostelooze  opens  

2. LEVENSMIDDELENVOORZIENING gen van openbaar onde
B. Verbetering der s EN GEMEENTEBEDRIJVEN. middelen. 

A. Levering van gas, electriciteit en water aan C. Kostelooze verstr 
gezinnen, wier inkomen ƒ 2400.— niet te boven delen, ook bij niet verpl 
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en de Raadsver- gaat, tegen kostprijs, zoo noodig beneden kost: 

in 1927 prijs. 
B. Monopoliseering van de melkvoorziening, in 

in De Tribune" van overleg met de arbeiders:organisaties. 
April C. Gemeentelijke handel en verkoop van de 

voornaamste levensmiddelen, in de eerste plaats 
van die, welke in den particulieren handel een 
monopolistisch karakter dragen, of waarin een 

GZORG. monopolie dreigt.  
an  het aantal gemeente: D. Goedkoop tramvervoer. 
stellen tegen huren, een
lelde inkomen van den 3. GEZONDHEID. 
Lande. A. Vrije genees::, heel: en verloskundige hulp 
uren van alle gemeente: met vrije artsenkeuze voor allen wier inkomen 
A. genoemde bedrag. ƒ 2400 niet te boven gaat. 
erfpacht:canon en van B. Monopoliseering van het Ziekenhuiswezen. 

)ningbouwvereenigingen, C. Verbetering van de zuigelingenzorg door 
n voor niet hooger dan het inrichten van voedselkeukens. 
edrag verhuren. D. Uitbreiding van badhuizen en zweminrich: 
rfpachtstelsel. tingen. 
ronden voor arbeiders: E. Stelselmatige opruiming van krotwoningen 
er voorwaarde, dat de en verbetering van de sanitaire toestanden in de 
noemde bedrag niet te volksbuurten. 

F. Betere verzorging van ouden van dagen van 
;gebouwen en gratis be: gemeentewege, op den grondslag van eigen be,- 
en van vergaderlokalen heer der verpleegden. 

aties. 
en van plaatselijke ver: 4. ONDERWIJS EN KUNST. 
muropdrjving tegen te 

i A. Kostelooze openstelling van alle nrichtin: 

ENVOORZIENING 
gen van openbaar onderwijs voor alle kinderen. 

EBEDRIJ VEN. B. Verbetering der scholen en van alle leer: 
middelen. 

lectriciteit en water aan C. Kostelooze verstrekking van alle leermid: 
f2400.— niet te boven delen, ook bij niet verplichte vakken. 
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- D. Kostelooze verstrekking van schoolvoeding van hef kunstgenot der 

en kleeding. ring van het levenspeil 

E. -Hygiëne verzorging, daaronder begrepen 
tandheelkundige verzorging van alle schoolkin 5. GEMEENT  
deren. 

F. Vaststelling van het maximumaantal leer A. Invoering van de 

lingen per klasse op 24. alle loontrekkenden in 

G. Het niet verder bijeenvoegen van klassen wier werkweek thans n 

en opheffen van scholen, tenzij het aantal leer duurt, met dien verstan 

lingen per klasse beneden 15 is gedaald. personeel van de geme 

H. Invoering van het 7e en 8e leerjaar, arbeidstijd moet vallen I 

I. Uitbreiding van het U.L.O. en vakonderwijs, per dag. 

met vergoeding voor loonderving van de kinde B. 42urige werkweel 
die dit onderwijs volgen. continu--bedrijf.ren, 

J. Verbetering van het voorbereidend onder C. Afschaffing van d 
-  wijs. D. Premievrij pensio 

K. Het geven van handverkonderwijs door E. Kostelooze verple 
vakonderwijzers(essen). stellingsoorden voor alle 

L. Inrichting van gemeentelijke vacantieoor personeel. - 
den en minstens twee weken kosteloos -verblijf F. Vacantie.toeslag v 

-voor elk schoolgaand kind, volwassenen, van f 15.- 
M. Uitoefening der gemeentelijke schoolin wassenen in gemeentedi 

spectie door en vanwege de onderwijsorganisatie 2 weken per jaar. 
en uitbreiding der rechten van de Oudercom G. Democratiseering 
missie, 1

door verkiezing van d 
N. Herziening van het geschiedkundig onder door het gemeenteperson 

richt, zuivering van het onderwijs van chauvinis H. Het brengen van 
tische tendenzen. hoogste loonklasse. 

0. Afschaffing van het instituut van school I. Vrije keuze door h 
hoofden en zoolang die afschaffing nog geen feit leerende geneesheeren. is, benoeming van schoolhoofden uit het betrok 
ken schoolpersoneel, uitsluitend op grond van J. Bespreking en  vas  
ancienniteit. 

- 
voorwaarden van het gei 

P. Steun. aankunstinstellingen ter bevordering bare zitting van den gei  
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kking van schoolvoeding van het kunstgenot der arbeiders en ter verzeke 
ring van het levenspeil der kunstenaars. 

ig, daaronder begrepen 
ging van alle schoolkin 5. GEMEENTEPERSONEEL. 

et maximumaantal leer A. Invoering van de 45urige werkweek voor 
alle loontrekkenden in dienst van de gemeente 

ijeenvoegen van klassen  wier werkweek thans nog 48 uur en meer uren 

a, tenzij het aantal leer duurt, met dien verstande, dat voor het rijdend 

n 15 is gedaald. personeel van de gemeentetram de dageljksche 

7e en 8e leerjaar. arbeidstijd moet vallen binnen ten hoogste 11 uur 

U.L.O. en vakonderwijs, per dag. 

nderving van de kinde B. 42.urige werkweek voor elk gemeentelijk 
Igen, continubedrijf. 

et voorbereidend onder C. Afschaffing van de eenmanswagen. 
D. Premievrij pensioen op 55jarigen leeftijd. 

andwerkonderwijs door E. Kostelooze verpleging in sanatoria en her 
stellingsoorden voor alle leden van het gemeente 

neentelijke vacantieoor personeel. 
weken kosteloos verblijf F. Vacantie.toeslag van ƒ 30.— per week voor 
d. volwassenen, van ƒ 15.— per week voor onvol 
gemeentelijke schookin wassenen in gemeentedienst gedurende minstens 
de onderwijs%organisatie 2 weken per jaar. 

iten van de Oudercom G. Democratiseering van de scheidsgerechten 
door verkiezing van de scheidsrechters uit en 

t geschiedkundig onder door het gemeentepersoneel in geheime stemming. 
onderwijs van chauvinis% H. Het brengen van alle vakarbeiders in de 

hoogste loonklasse. 
et instituut van school% I. Vrije keuze door het personeel van contro 
afschaffing nog geen feit leerende geneesheeren. 
lhoofden uit het betrok 
sluitend op grond van J. Bespreking en vaststelling van de arbeids 

voorwaarden van het gemeentepersoneel in open 

Lellingen ter bevordering bare zitting van den gemeenteraad. 
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6. BESTRIJDING VAN DE WERKLOOSHEID. 
A. Productieve werkverschaffing voor alle 

werkloozen, tegen betaling van het volle in het 
bedrijf geldend loon en onder contrôle van de 
vakbeweging. 

B. Bij gebreke van productieve werkverschaf 
fing, ondersteuning, ten bedrage van het volle 
loon. 

7. BELASTINGEN. 
A. Invoering van een progressieve gemeente 

ljke inkomstenbelasting, waarbij inkomens van 
ten hoogste ƒ 2400.— geheel van belasting zijn 
vrijgesteld en de progressie wordt opgevoerd tot 
het hoogste bij de wet mogelijke percentage. 

Gemeenteprogr 
tische 

samengesteld uit de i 
satie en de De 

I. SOCIALE' 
GEN 

A. VOLKS 

1. De gemeente nc 
in, die werkzaam is 
ter bestrijding van be 
ten, en ter verbeterin 
in het algemeen. 

2. Ter voorkoming 
meente o.m. voor: 
a. ruime voorziening 

water; 
b. goede rioleering of 

ning op dit gebied; 
C. een goed ingericht 
d. ruimen en doelmat: 
e. aanwezigheid van 

tingen; 

1) Eind 1930 versche 
gen omtrent onderhar. 
Volkspartij en de Den 
bij de Raads en St 
samen te werken. He 
lingen wettigt de ver 
werking zal tot stand] 
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