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GEMEENTE-PROGRAM
VRIJZ, DEM. BOND.
i. Als werkgeefster heeft de gemeente:
a. den rechtstoestand te regelen van alle personen in
haar dienst.
Tot deze regeling behooren, vooral wat de werklieden
betreft,
bepalingen, vastgesteld onder voorlichting van of in
overleg met Kamers van Arbeid of vakvereenigingen van
patroons en van werklieden, omtrent loon en werktijd
voor verschillende leeflijden en vakken, omtrent Zondagsen nachtarbeid, overwerk of werk buiten de gewone uren,
omtrent taak- of stukwerk en omtrent uitkeering in geval
van geoorloofd verzuim;
toekenning in geval van ziekte van het volle loon of
salaris, behoudens de noodige contrôle-maatregelen;
verzekering van een wekelijkschen rustdag, bij voorkeur
den Zondag;
verleening van een jaarlijksch verlof, met behoud van
loon of salaris
vaststelling der termijnen, waarin het loon wordt betaald
bepalingen omtrent loons- of tractementsverhooging;
voorschriften omtrent beslissing van geschillen tusschen
ondergeschikten en hun chefs, met een doeltreffende strafregeling en met aanwijzing van onpartijdige colleges, bij
welke de ambtenaar of werkman in beroep kan komen.
Voorts dienen, waar de gemeente tal van werklieden in
haar dienst heeft, commissies te worden ingesteld door en
uit de arbeiders voor de onderscheiden bedrijven te kiezen,
ten einde dezen bij de bespreking van verschillende punten
met de directie te vertegenwoordigen.
Maatregelen dienen genomen om voor de gezondheid
en veiligheid der werklieden te waken (gelegenheid in
gasfabrieken en dergelijke om zich te wasschen en baden
of douches te nemen, goede schaft- en kleedlokalen, behoorlijk toezicht op de verstrekte werktuigen en gereedschappen, enz.)
Afgescheiden van verdere bemoeiingen in zake het woningvraagstuk, stelle de gemeente, waar dit noodig blijkt, gezonde
en geschikte woningen voor haar arbeiders verkrijgbaar.
Als beginsel worde aangenomen, dat de gemeente, voor-
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zoover de wet het toelaat, bij gelijke geschiktheid geen
verschil make tusschen de beide seksen bij het aanstellen
en bezoldigen van personen in haar dienst.
Aan alle personen, in dienst der gemeente, en aan hun
weduwen en weezen, dient pensioen te worden verzekerd;
b, maatregelen te nemen in het belang van hen, die indirect in dienst der gemeente arbeiden.
In de bestekken van door haar aan te besteden werken
of leverantiën of onder de voorwaarden voor concessiën
neme de gemeente daarom bepalingen op omtrent het aan
de werklieden uit te keeren minimum-loon en den maximumarbeidsduur, voorts voorzooveel mogelijk bepalingen als
onder a genoemd. Tevens wake zij door afdoende contrôle
voor de naleving dier bepalingen;
c, haar werken uit te voeren op een wijze, die mede
bevorderlijk is aan de belangen van het daarbij betrokken
personeel.
Zooveel mogelijk neme de gemeente de uitvoering van
gemeentewerken in eigen beheer, daarbij geleidelijk te
werk gaande.

II. Ondernemingen en Inrichtingen van algemeen nut, die
of een monopolistisch karakter dragen, of meer in het bijzonder strekken tot bevordering van onderling verkeer en
gemeenschap, dient de gemeente als eigen bedrijf te exploiteeren, voorzoover zulks hetzij een eisch kan heeten
van de haar bij de wet opgedragen zorg voor de openbare
orde, zedelijkheid en gezondheid, hetzij vrije concurrentie
of particuliere exploitatie voor de gemeentenaren of den
gemeentedienst onvoordeelig, schadelijk of hinderlijk is
te achten, of onvoldoende of gebrekkig in de behoeften
voorziet.
Gas, water en electrischen stroom behoort de gemeente
te leveren, zoowel voor den openbaren dienst als voor
particulier gebruik.
Verkeersmiddelen (trams, ponten, enz.) dienen door de
gemeente geëxploiteerd te worden. Ter bevordering van
het verkeer dienen wegen te worden aangelegd en verhard.
Voorts is gewenscht oprichting van gemeente-inrichtingen
voor handel en bedrijf. die, vooral in verband met het
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verkeer te water, op bepaalde punten noodzakelijk zijn
(havens, dokken, opslagplaatsen, pakhuizen, kranen).
De gemeente neme de banken van leening in eigen beheer
en verbiede het houden van particuliere banken van leening
of pandjeshuizen, waartoe de wet
zoo zij niet reeds zelve
dat verbod uitvaardigt
haar ondubbelzinnig de bevoegdheid behoort toe te kennen; inmiddels trachtte de gemeente, door het verleenen van faciliteiten, te bewerken,
dat het publiek aan de gemeentelijke instelling de voorkeur
geeft.
De gemeente neme voorts de aanplakborden en kolommen in eigen beheer.
Waar hieraan behoefte bestaat, worde door haar opgericht
en geëxploiteerd een gebouw voor het houden van vergaderingen, cursussen, enz. door vak- en andere vereenigingen.
Zoodra de wet zulks toelaat, trekke zij de verplichte
brandverzekering binnen den kring harer bemoeiing met
onderlinge herverzekering ter vermindering der risico's.
Verder neme de gemeente in eigen beheer al hetgeen in
onmiddellijk verband staat met de door haar uitgeoefende
bedrijven, zoo o, a. aanleg van gas- en waterleiding, van
electriciteitsgeleidingen, verwerking van de bijproducten der
gasbereiding.
Wenschelijk kan zijn de oprichting van eigen werkplaatsen, magazijnen, kleedermakerijen, drukkerijen, enz,
ter voorziening in de behoeften van de eigen huishouding
der gemeente.
-
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III. Op het gebied van het onderwijs wordt aan de gemeenten haar roeping duidelijk aangewezen door t 3 van
het werkprogram van den Bond.
Het is de taak der gemeente, reeds nu voor alle openbare
lagere scholen, onverschillig welk schoolgeld daar geheven
wordt, wat schoolruimte, aantal leerlingen per klasse, leermiddelen, enz. betreft, dezelfde zorg aan te wenden, de
openbare scholen waar meer uitgebreid onderwijs wordt
gegeven ook open te stellen voor de minder gegoeden,
die de noodige ontwikkeling bezitten om het te volgen,
en het onderwijs voor jongens en voor meisjes even deugdelijk in te richten.

De gemeente behoort voldoende te voorzien in de behoefte aan voortgezet of herhalingsonderwijs, en vakonderwijs te verstrekken of te steunen, dat zich aansluit bij plaatselijke behoeften (handels- en ambachtsonderwijs, in landelijke streken vooral land- en tuinbouwonderwijs); voor
meisjes worde met name goed kook- en huishoudonderwijs
ingericht.
Voorts worde van gemeentewege gezorgd voor onderwijs
aan gebrekkige, geestelijk zwakke of achterlijke kinderen
(in bijzondere klassen of scholen).
De leermiddelen dienen kosteloos te worden verstrekt.
Schoolwandelingen en schoolreisjes dienen in het program
der school te worden opgenomen.
Voor zooveel noodig worde van gemeentewege voorzien
in voldoende gelegenheid voor voorbereidend lager onderwijs en tot het bewaren van kinderen beneden den leeftijd
om onderwijs te ontvangen (kinderbewaarplaatsen, zoogenaamde créches).
Voor de gezondheid van het schoolkind dient gewaakt,
o. a, door aanstelling van schoolartsen en krachtige bestrijding van besmettelijke ziekte op school.
Schoolvoeding en kleeding dienen verstrekt te worden,
voorzoover de behoefte daaraan blijkt te bestaan.
Schoolbaden, speeltuinen en speelplaatsen behooren te
worden ingericht.
Door behoorlijk geregelde schoolvergaderingen worde
den klasse-onderwijzer grooter invloed verleend op de
leiding der school.

IV. Tot bevordering van de volksontwikkeling in meer
algemeenen zin richte de gemeente op, of steune zij bestaande of op te richten volksbibliotheken en leeszalen,
musea en kunstverzamelingen, met bepalingen, dat deze
voor het publiek althans op Zondag kosteloos opengesteld
moeten zijn, terwijl de bezichtiging kan geschieden onder
voorlichting van zaakkundige personen.
De gemeente organiseere of bevordere het geven van
volksfeesten, muziekuitvoeringen en voorstellingen van
goede tooneelstukken, volkscursussen en voordrachten.
Zij steune of richte op bureaux tot het kosteloos of tegen
een kleine vergoeding verleenen van voorlichting betreffend
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IX. Tot verbetering der arbeidstoestanden drage de
gemeente bij door onder meer, voorzoover de wet dit
oelaat
verordeningen te maken tot vervroegde sluiting van
winkels, kantoren en magazijnen;
eischen te stellen omtrent winkel-, kantoor-, werkplaatsen magazijnruimten en andere maatregelen te nemen in
het belang van de aldaar werkzame personen;
veldarbeid van kinderen te verbieden, althans te beperken.
Voorzooveel noodig door verruiming van het onteigeningsrecht daartoe in staat gesteld, beijvere zich de gemeente, nog niet in cultuur gebrachte gronden te ontginnen
of die ontginning door vereenigingen te steunen en aan
arbeiders kleine grondstukken uit te geven onder billijke
voorwaarden.
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