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De Vrijheidsbond taak hef verantwoordel 
den Staat als van de g 

§2. FI 
Een nieuw gemeenteprogram werd ontworpen Aanpassing der uitg 

door de Vereeniging van Liberale Leden van Ge der bevolking; zuinighe 
meentebesturen in den Vrijheidsbond en vastge heer, teneinde kapitaal 
steld in de Algemeene Vergadering dier vereeui: Men streve naar bep 
ging, gehouden op Zaterdag 22 November 1930 moeten strekken ter vo 
te Amsterdam. Dit ontwerp:gemeenteprogram is van het oogenblik, tenei 
aan het hoofdbestuur van ,,De Vrijheidsbond" uitgaven, welke voor  dc  
aangeboden ter vaststelling in de Partijvergade: gemeente noodig zijn. 
ring, te houden te Deventer in het voorjaar van Weigeren uitgaven I 
1931. tegelijkertijd dekking 

§ 1. ALGEMEENE INLEIDING. 
wezen.

De verdeeling van 
De Liberale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond" gemeenten en andere p 

eisch± vrijheid voor de gemeente om haar plaatse: behoort naar algemeen< 
ljke belangen zooveel mogelijk zelf te behartigen breuk hierop mag niet 
naar eigen behoeften en inzichten, vanwege die lichamen 

Overigens blijve het vaststellen van de rechten ten aan de gemeenten. 
en plichten der burgers zooveel mogelijk Staats: Uitgaven worden sb 
taak, waarbij voor oogen gehouden moet worden, kapitaaldienst gebracht, 
dat het de plicht van den wetgever is te zorgen, komst aanwijsbaar nut 
dat niet voor alle gemeenten gelijke maatregelen lijk worden geregeld 
worden genomen, zonder met het bijzonder echter ten laste van der 
karakter der gemeenten rekening te houden. De aflossingstermijn d 

Hierbij worde overeenkomstig de Grondwet ter te zijn dan de vera 
hef stelsel van zelfbestuur zooveel mogelijk tot van het object, waarvo 
zijn recht gebracht. Annuïteitsgewijze afli 

De wetgever ga uit van hef algemeen beginsel, uitzondering. 
dat de verzorging van algemeene Staatsbelangen Een behoorlijk financ 
door den Staat zelf wordt bekostigd en niet in ming van reserves voor 
cenigerlei vorm ten laste van de gemeente ge Er worde gestreefd 11 

bracht, aangezien een scherpe afbakening van hun Iastingdruk over de ve: 
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heidsbond taak het verantwoordelijkheidsgevoel zoowel van 
den Staat als van de gemeenten verhoogt. 

§ 2. FINANCIËN. 
program werd ontworpen Aanpassing der uitgaven aan de draagkracht 
n Liberale Leden van Ge: der bevolking; zuinigheid in het gemeentelijk be: 
Vrijheidsbond en vastge: heer, teneinde kapitaalvorming te bevorderen. 
Vergadering dier vereeni: Men streve naar beperking der uitgaven, welke 
erdag 22 November 1930 moeten strekken ter voldoening aan de behoeften 
twerp:gemeenteprogram is van het oogenblik, teneinde ruimte te krijgen voor 
van ,,De Vrijheidsbond" uitgaven, welke voor de verdere ontwikkeling der 

hing in de Partijvergade: gemeente noodig zijn. 
enter in het voorjaar van Weigeren uitgaven toe te staan, indien niet 

tegelijkertijd dekking daarvoor wordt aange: 

NE INLEIDING. 
wezen. 

De verdeeling van de overheidslasten over de 
artij ,,De Vrijheidsbond" gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen 
gemeente om haar plaatse: behoort naar algemeene regels te geschieden; in: 
nogelijk zelf te behartigen breuk hierop mag niet worden gemaakt door het 
n inzichten, vanwege die lichamen eenzijdig opleggen van las: 
vaststellen van de rechten ten aan de gemeenten. 

zooveel mogelijk Staats: Uitgaven worden slechts ten laste van den 
n gehouden moet worden, kapitaaldienst gebracht, voor zoover zij in de toe: 
[en wetgever is te zorgen, komst aanwijsbaar nut afwerpen; zooveel moge: 
enten gelijke maatregelen lijk worden geregeld terugkeerende uitgaven 
ider met het bijzonder echter ten laste van den gewonen dienst gebracht. 

rekening te houden. De aflossingstermijn der leeningen behoort kor: 
enkomstig de Grondwet ter te zijn dan de vermoedelijke nuttigheidsduur 
uur zooveel mogelijk tot van het object, waarvoor geleend wordt. 

Annuïteitsgewijze aflossing der leeningen bhijve  
an  het algemeen beginsel, uitzondering. 
algemeene Staatsbelangen Een behoorlijk financieel beheer eischt de vor: 
)rdt bekostigd en niet in ming van reserves voor dekking van risico's. 
te van de gemeente ge: Er worde gestreefd naar een gelijkmatigen be: 
herpe afbakening van hun Iastingdruk over de verschillende belastingjaren; 
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indien tijdelijk verhooging of verlaging van den het strikt noodzakelijke belastingdruk noodig is, worde deze in de eerste 
drongen, ook door kraci plaats toegepast door opcenten op de gemeente breiding van onnoodige fondsbelasting. Naast deze: verteringsbelastingen, heidsbemoeiing. met inachtneming van het beginsel, dat zooveel 

doenlijk naar draagkracht wordt geheven. 
Vermijding van alle heffingen, welke de werk:: § 4. VOLKS C 

gelegenheid verminderen of de kapitaalvorming Krachtige bevordering 
belemmeren. A. repressief ck 

smetteljke en andere zie 
3. PERSONEEL IN DIENST DER oprichting en instandh 

GEMEENTE. en1 of wijkverpleging, vol 
Het personeel in dienst der gemeente worde ziekenvervoer; 

behoorlijk gesalarieerd. De bonen en salarissen B. preventief d( 
moeten, ten aanzien van vergelijkbare functies, den gezondheidstoestan 
verband houden met overeenkomstige bezoldi bevorderen en de inwe] 
gingen in het particuliere bedrijf . vloeden voorkomen of 1 

In gemeenten, waar de regeling der arbeids Daarbij dient op den 
voorwaarden en die der rechtspositie worden ontwikkeling van den 
vastgesteld, nadat daarover een zoogenaamd ge verzorging van het lich 
organiseerd overleg is geraadpleegd, mag daaraan het kind. 
geen beslissende invloed worden gegeven. In het Samenwerking tussch 
georganiseerd overleg behoort iedere personeels moet worden nagestreef 
organisatie vertegenwoordigd te zijn, welke een Een eenvoudig, maa 
voor ieder gemeente te bepalen, redelijk aantal hygiënisch schooltoezich 
leden onder dat personeel heeft (alzoo zoowel de telijk of door gemeenter 
z.g. algemeene, als de z.g. categorale organisaties). den ingesteld. 

Ten opzichte van de vrouwelijke ambtenaren Aan de lichamelijke 
in dienst der gemeente worden in acht genomen onderwijs, een voornam 
art. 6 van het Werkprogram der Liberale Staats% ruimd. Aan groepsoef 
partij ,,De Vrijheidsbond". Gelijke bezoldiging daarbij, ter wille van d 
van man en vrouw bij gelijke arbeidsprestatie. ontwikkeling van het s 
Gelijke bevorderingskansen bij bezit van de dacht geschonken word 
zelfde bevoegdheden, speelterreinen, bad en 

Op beperking van het aantal aangestelden tot 
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ig of verlaging van den 
worde deze in de eerste het strikt noodzakelijke dient te worden aange 

centen op de gemeente- drongen, ook door krachtdadigen strijd tegen uit 

e: verteringsbelastingen, breiding van onnoodige of ongewenschte Over 

et beginsel, dat zooveel heidsbemoenng. 

t wordt geheven. 
ffingen, welke de werk;: § 4. VOLKSGEZONDHEID. 

of de kapitaalvorming Krachtige bevordering van de volksgezondheid: 
A. rep r essief door bestrijding van be 

smettelijke en andere ziekten, waar mogelijk door 
IN DIENST DER oprichting en instandhouding van ziekenhuizen 
BNTE. en1 of wijkverpleging, voorts door zorg voor sneb 
st der gemeente worde ziekenvervoer; 
De bonen en salarissen B. preventief door alle maatregelen, die 
i vergelijkbare functies, den gezondheidstoestand der bevolking kunnen 
vereenkomstige bezoldi: bevorderen en de inwerking van schadelijke in: 
bedrijf. vloeden voorkomen of bemoeilijken. 
e regeling der arbeids: Daarbij dient op den voorgrond te staan de 
t rechtspositie worden ontwikkeling van den zin voor reinheid en de 
Ter een zoogenaamd ge: verzorging van het lichaam, in het bijzonder bij 
aadpleegd, mag daaraan het kind. 
worden gegeven. In het Samenwerking tusschen huisgezin en school 
hoort iedere personeels: moet worden nagestreefd. 
digd te zijn, welke een Een eenvoudig, maar doeltreffend medisch-- 
bepalen, redelijk aantal hygiënisch schooltoezicht, waar mogelijk gemeen: 
1 heeft (alzoo zoowel de telijk of door gemeenten groepsgewijs, moet wor: 
categorale organisaties), den ingesteld. 
vrouwelijke ambtenaren Aan de lichamelijke opvoeding dient in het 
vorden in acht genomen onderwijs, een voorname plaats te worden inge: 
am der Liberale Staats: ruimd. Aan groeps:oefeningen en :spelen moet 

cl". Gelijke bezoldiging daarbij, ter wille van de karaktervorming en de 
gelijke arbeidsprestatie. ontwikkeling van het sociaal besef, groote aan: 
en bij bezit van de: dacht geschonken worden (aanleg van sport: ext 

speelterreinen, bad: en zweminrichtingen). 
aantal aangestelden tot 
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§ 5. VOLKSHUISVESTING. Aankoop en het bouwrj 

Vooruitziende zorg voor een harmonische ont:  Len van grond in verscli 

wikkeling van de gemeente, door tijdige vast: 
stelling dit 

gemeente is gewenscht in h 
ontwikkeling en de volksli 

- en zoo vaak noodig blijkt, wijziging 
- van bebouwingsplannen. in het bezit te zijn van de 

Erkenning van een goede volkshuisvesting als publieke gebouwen en wet 

een onschatbare factor voor de verheffing van het Inbreng in een grondb 
zedelijk peil des volks, zijn. Met het oog op de  hie  

Geldelijke steun worde verleend voor de opo betrachte men de noodig 

ruiming van krotwoningen en de saneering van Scheiding van den publh 

achterbuurten, de uitvoering van de Wol 

Bevordering van den aanleg van waterleidingen van het grondbedrijf is no 

en rioleeringen. Het grondbedrijf dient 

De gemeente mag eerst overgaan tot den bouw te worden geëxploiteerd. I 

van woningen, indien en voor zoover gebleken is, voor den woningdienst ei 
het belang der volkshui dat noch vanwege de particuliere bouwnijverheid, 
tegen andere voorwaarder noch vanwege woniugbouwvereenigingen of wo: 

ningstichtingen op behoorlijke wijze en in vol: den particulieren ondern 

doende mate in de behoefte kan worden voor: worden gesteld. 

zien. De gemeente late hierbij voorgaan de hals: De gronden, die de gem 

vesting van groote gezinnen en beperke zich hier: ken dienst niet noodig he 

bij tot de goedkoopste en eenvoudigste woningen. zijn voor stadsontwikkelii 

De gemeente bevordere daarbij zooveel mogelijk vesting, worden zooveel ni 
het bezit van eigen woning, gegeven. De overige gro 

Er worde vastgehouden aan den eisch dat zoo: mogelijk verkocht. 

wel de woningen gesticht door met Overheidsgeld De koop: en erfpachtsco 
werkende bouwvereenigingen als die, welke door gebruikt te worden om d 
de gemeente zelf worden gebouwd, self:suppor: te leggen, welke volgen 

ting zijn. Hiervan mag slechts worden afgeweken, andere wetten in raads 

waar het betreft de verhuring aan gezinnen, welke worden opgenomen. 
zoodanigen steun behoeven. 

§ 7. ONDERWIJS, VO] 
§ 6. GRONDPOLITIEK, EN  KU  

De gemeenteraad behoort tijdig een algemeen De gemeente vervulle h 
uitbreidingsplan voor de gemeente vast te stellen, van het onderwijs overee: 
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[UISVESTING. Aankoop en het bouwrijp ter beschikking steI 

or een harmonische onb len van grond in verschillende gedeelten der 

ente, door tijdige vast gemeente is gewenscht in het belang van de stads  

lit  noodig blijkt, wijziging ontwikkeling en de volkshuisvesting en teneinde 
ien. in het bezit te zijn van de terreinen noodig voor 

)ede volkshuisvesting als publieke gebouwen en werken. 

oor de verheffing van het Inbreng in een grondbedrijf kan wenschelijk 
zijn. Met het oog op de hieraan verbonden risico's 

le verleend voor de op betrachte men de noodige voorzichtigheid. 

en en de saneering van Scheiding van den publieken dienst, belast met 
de uitvoering van de Woningwet en den dienst 

Lanleg van waterleidingen van het grondbedrijf is noodzakelijk. 
Het grondbedrijf dient commercieel als bedrijf 

t overgaan tot den bouw te worden geëxploiteerd. De gronden, benoodigd 

voor zoover gebleken is, voor den woningdienst en voor instellingen in 

rticuliere bouwnijverheid, het belang der volkshuisvesting, mogen niet 

)uwvereenigingen of wo tegen andere voorwaarden dan die gelden voor 

orlijke wijze en in vob den particulieren ondernemer ter beschikking 

oefte kan worden voor worden gesteld. 
lierbij voorgaan de huis De gronden, die de gemeente voor den publie 

ien en beperke zich hier ken dienst niet noodig heeft, doch die bestemd 
t eenvoudigste woningen. zijn voor stadsontwikkeling of voor volkshuis 

daarbij zooveel mogelijk vesting, worden zooveel mogelijk in erfpacht uit  
rig,  gegeven. De overige gronden worden zooveel 
i aan den eisch dat zoo mogelijk verkocht. 

door met Overheidsgeld De koop en erfpachtscontracten behooren niet 
gen als die, welke door gebruikt te worden om der burgerij plichten op  
ii  gebouwd, selfsuppor te leggen, welke volgens de Woningwet en 
echts worden afgeweken, andere wetten in raadsverordeningen moeten 
ring aan gezinnen, welke worden opgenomen. 
'en. 

§ 7. ONDERWIJS, VOLKSONTWIKKELING 
)POLITIEK. EN KUNST. 
ort tijdig een algemeen De gemeente vervulle haar taak op het gebied 
gemeente vast te stellen, van het onderwijs overeenkomstig het bepaalde 
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in punt 9 van het werkprogram van de Liberale 
Staatspartij ,,De Vrijheidsbond". 

De gemeente bevordere het openbaar onder: 
wijs. 

De openbare school zij Overheidsschool, waar: 
bij de eerbied voor de gevestigde Overheid 
worde aangekweekt; zij drage bij tot versterking 
van het nationale besef. 

De gemeente zorge voor onderwijs aan achter: 
lijke kinderen, slechthoorenden, doofstommen en 
gebrekkige kinderen in het algemeen. Eventueel 
worde streeksgewijze in dit onderwijs voorzien. 

Het voorbereidend onderwijs (bewaarschool: 
onderwijs) worde beschouwd als sociale maat: 
regel. Bewaarscholen en kinderbewaarplaatsen 
worden slechts gebouwd, indien woningtoestan: 
den, huisindustrie of dergelijke zulks maatschap: 
pelijk noodzakelijk maken. 

Aanmoediging van wetenschap en kunst, ter 
vermeerdering van de volkskracht en ter verhoo: 
ging van het algemeen beschavingspeil door  mid:  
del van ontwikkeling van het individu. 

Voorstellingen, uitvoeringen en tentoonsteilin: 
gen van algemeen erkende kunst behooren vrij 
van belasting te zijn. 

§ 8. MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 
Aan den behoeftige worde een redelijke uit: 

keering gegeven, naar gelang van zijn levens: 
omstandigheden. In het bedrag der uitkeering 
dient evenwel rekening te worden gehouden met 
de noodzakelijkheid, den ondersteunde wederom 
zoo spoedig mogelijk tot normalen arbeid te 
brengen. 

De organisatie van den maatschappelijken steun 
86 

zij zoodanig, dat bij de 
ambtelijke element een  pia  
ruimd aan niet:ambteiijke 
der bevolking, en dat naar 
particuliere en kerkelijke 
worden gestreefd. 

Principieel worde de vei 
op een afzonderlijke lee 
worde aan de vakopleidirij  
ondersteunde gezinnen bij 
schonken. 

Ook de bemoeiing ten c 
ondersteunden richte ziel 
maatschappelijke reclassee 
leiden en brengen tot een 

Een onderscheiding woi 
validen tot arbeiden in sta 
mogelijk worde gestreefd 
van de gelegenheid tot socij 
aan valide personen. W 
emigratie of migratie aand 

De gemeente bestrijde 
perij. 

§ 9. WERKLOOSHEID 
BEMIDDE 

De gemeente houde, ev 
in het belang van de arb 
bestrijding van de werklc 
ingerichte arbeidsbeurs in 
zorg gedragen voor een 

Ter bestrijding van werl 
verruiming en werkverscha 
zonder te ontaarden in plo 

Het verstrekken van pr 



rkprogram van de Liberale zij zoodanig, dat bij de verzorging naast het 
eidsbond". ambtelijke element een plaats moet worden inge 
dere hef openbaar onder,  ruimd aan nietambieljke personen uit alle lagen 

der bevolking, en dat naar samenwerking met de 
zij Overheidsschool, waar particuliere en kerkelijke armenverzorging moet 
de gevestigde Overheid worden gestreefd. 

ij drage bij tot versterking Principieel worde de verzorging van het kind 
f. op een afzonderlijke leest geschoeid; daarbij 
voor onderwijs aan achter worde aan de vakopleiding van het kind uit de 
oorenden, doofstommen en ondersteunde gezinnen bijzondere aandacht ge 
n het algemeen. Eventueel schonken. 
n dit onderwijs voorzien. Ook de bemoeiing ten opzichte der volwassen 
onderwijs (bewaarschool, ondersteunden richte zich, waar mogelijk, op 

chouwd als sociale maat maatschappelijke reclasseering, c.q. op het op 
en kinderbewaarplaatsen leiden en brengen tot een ambacht of beroep. 

wd, indien woningtoestan Een onderscheiding worde gemaakt tusschen 
Jergelijke zulks maatschap: validen tot arbeiden in staat, en invaliden. Waar 
iken, mogelijk worde gestreefd naar het verstrekken 
wetenschap en kunst, Ier van de gelegenheid tot sociaahproductieven arbeid 
volkskracht en ter verhoo aan valide personen. Waar noodig worde aan 
beschavingspeil door  mid  emigratie of migratie aandacht geschonken.  

ran  het individu. De gemeente bestrijde bedelarij en landloo 
eringen en tentoonsfellin perj. 
ende kunst behooren vrij 

§ 9. WERKLOOSHEIDSZORG—ARBEIDS 
BEMIDDELING. 

ELIJK HULPBETOON. De gemeente houde, eventueel streeksgewijze, 
worde een redelijke uit in het belang van de arbeidsbemiddeling en ter 
gelang van zijn levens-, bestrijding van de werkloosheid, een behoorlijk 

Let bedrag der uitkeering ingerichte arbeidsbeurs in stand; daarbij worde 
te worden gehouden met zorg gedragen voor een goede arbeidsstatistiek. 

en ondersteunde wederom Ter bestrijding van werkloosheid vinden werk 
tot normalen arbeid te verruiming en werkverschaffing tevens toepassing, 

zonder te ontaarden in plaatselijk protectionisme. 
en maatschappelijken steun liet verstrekken van productieven arbeid aan 
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werkloozen hebbe den voorrang boven het vera 
leenen van steunuitkeeringen. 

§ 10. BEDRIJVEN. zooals dit werd vastgestel 
Alleen die bedrijven en ondernemingen, welke gaderIng, gehouden te 

een monopolistisch karakter dragen en welker 19 Decemb 
particulier beheer in strijd met het algemeen be 
lang der burgerij is, worden direct of indirect 
vanwege de gemeente beheerd. 

Gemeentebedrijven behooren doeltreffend be L DE GEMEENTE ALS 
heerd te worden, in vorm en wezen naar regelen 

a. Als werkgeefster heef I van goede koopmanschap. 
De gemeentebedrijven worden bestuurd door den rechtstoestand te reg 

en onder volle verantwoordelijkheid van het da in haar dienst en wel m 

geljksch bestuur der gemeente. zoogenaamd georganiseerd 

Waar de aard van het bedrijf zich daartoe leent, Tot deze regeling behoo 

kan samenwerking met particulieren (gemengd bepalingen omtrent wed 

bedrijf) worden gezocht; in het bestuur van het hooging daarvan voor de 

gemengde bedrijf behoort de gemeente dien en betrekkingen alsmede 

invloed te hebben, welke noodig is voor volo welke bepalingen aan parti 

doende verzekering van de behartiging van het voorbeeld kunnen zijn; 

algemeen belang. toepassing van den 811 

Het bestuur der gemeente;: en gemengde bedrij-, vrijen Zaterdagmiddag (4 

ven worde bijgestaan door een raadgevend col: houdens noodzakelijke uitz 

lege, waarin ook uit en door het personeel geko verzekering van een wel 

zen vertegenwoordigers zitting kunnen hebben, voorkeur op Zondag; 
beperking, zooveel mogel Het lidmaatschap van dit college is niet vereenig 

baar met het lidmaatschap van den gemeenteraad. werk op buitengewone ure 

De prijzen der producten behooren aldus te voor taak en stukwerk d 

worden berekend, dat de bedrijven normale win palingen ten opzichte var 

sten maken; kunstmatige verlaging der prijzen 
ten koste van normale winsten mag slechts plaats 

vastgesteld; 
toekenning van volle we 

hebben, indien zulks door een buitengewoon alge en bij geoorloofd verzuim, 

meen belang wordt gevorderd. contrôlemaatregelen, en t 
kosten van ernstige ziekt 
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