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GEMEENTE-PROGRAM
COMMUNISTISCHE PARTIJ (vroeger S. D. P.)
(opgesteld door het P. B. Juni '909 in opdracht
van het Congres).
Ongeacht de belemmeringen door de bestaande wetgeving in den weg gelegd, stelt de S. D. P. de volgende
eischen
i. Uitbreiding van het grondbezit der gemeente. Geen
verkoop van gemeentegrond aan particulieren of verhuring
op langen termijn. Uitgifte van grond in erfpacht. Onteigening van grond, wanneer het belang der gemeente
daartoe leidt,
2. Uitbreiding van het gemeentelijk bedrijf door verschaffing van gemeentewege van water, licht, electriciteit,
warmte, noodzakelijke levensbehoeften (melk, brood, vleesch,
enz.) verder gezonde woningen, speeltuinen en wandelparken, exploitatie van vervoer- en communicatiemiddelen,
oprichting van gemeentelijke werkplaatsen en magazijnen,
inrichtingen voor handel en bedrijf; regeling naast eigen
uitoefening van het bouwbedrijf en verplichte gemeentelijke brandverzekering. Uitvoering van gemeentelijke
bouwwerken in eigen beheer.
3. Zorg der gemeente voor de werkloozen door volledigen steun aan de werkloosheidfondsen der vakvereenigingen; door het verschaffen van maatschappelijk-nuttigen arbeid, b. v. het aanleggen van volksparken, enz.
Stichting van Arbeidsbeurzen, staande mede onder toezicht
van de arbeiders,
4. Behoorlijke bezoldiging van lagere beambten en
werklieden in gemeentedienst, met beperking der hooge
traktementen voor de hoogste ambtenaren voor zoover
niet door bijzondere vakbekwaamheid gemotiveerd. Gelijke
bezoldiging en rechtsregeling van mannelijke ea vrouwelijke
(gehuwde en ongehuwde) werklieden en ambtenaren.
Vaststelling van algemeene bepalingen, geldende zoowel
voor den arbeid in directen als voor dien in middellijken
dienst der gemeente, waardoor den arbeiders den achturendag (subs. de 48 urenweek), zoo groot mogelijke beperking van den nachtarbeid en een behoorlijk loon wordt
verzekerd; voorts volle uitkeeringen bij ziekte, volledige
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moederschapsverzekering zoolang die niet van staatswege
bestaat. Zondagsrust, een jaarlijksche vacantie met behoud
van salaris, zoo groot mogelijke vrijheid in het vieren van
den ien Mei, pensioen voor hen-zelf en voor hun weduwen
en weezen; deze en andere bepalingen in aansluiting aan
de eischen van de vakvereenigingen. Bepalingen van ongeveer dezelfde strekking in de voorwaarden voor het verleenen van concessiën en inachtneming hiervan bij het
aanbesteden van leveranties. Instelling van een scheidsgerecht voor geschillen tusschen werklieden en hun onmiddellijke chefs; volkomen vrijheid van beweging in
organisatie en politiek voor ambtenaren en werklieden.
Instelling van bureaux voor gratis rechtskundig advies
voor on- en minvermogenden.
5. Kostelooze openstelling van alle inrichtingen van
openbaar onderwijs, en zoo groot mogelijke uitbreiding
en verbetering van het onderwijs ook wat betreft de verzorging der leerlingen.
Schoolvoeding, kleeding en vacantie-kolonies. Schoolartsen en schoolbaden. Gratis leermiddelen, Krachtige
zorg voor schoolbouw. Invloed van den klasse-onderwijzer
door schoolvergaderingen, enz.
Bevordering der volksontwikkeling door: openbare
boekerijen, leeszalen en beschikbaarstelling van openbare
gebouwen.
6. Krachtige zorg voor den gezondheidstoestand door
het bouwen van gemeentewege van arbeiderswoningen,
beantwoordende aan de eischen der gezondheidsleer en
beschikbaar gesteld ook voor de armsten. Strenge verordeningen op het bouwen en bewonen van woningen, gehandhaafd door een goed ingericht en blijvend bouwkundig
en sanitair toezicht. Onteigening van gemeentewege van
alle woningen die niet beantwoorden aan de gestelde eischen.
Gemeentelijke slaaphuizen en kinderbewaarplaatsen.
Keuring van levensmiddelen, met centrale markten voor
alle eerste levensbehoeften en openbare slachthuizen.
Gemeentelijke verzorging van zieken en gebrekkigen.
Volksbad- en zweminrichtingen; gemeentelijke waschhuizen. Goede inrichting van de gemeentelijke reiniging
en het rioolstelsel; kostelooze desinfectie-inrichtingen.
Teraardebestelling of lijkverbranding van gemeentewege.

12

Verbeterde gemeentelijke armenzorg. Opneming van
arbeiders in de armbestuurscolleges. Gemeentelijke banken
van leening.
8. Drankbestrijding door de gemeenten door het onder
geen voorwendsel vermeerderen der inrichtingen met
vergunning. Oprichting van wachtlokalen voor losse arbeiders.
g. Afschaffing der bepalingen uit de politieverordeningen,
die vrijheid van betooging, vergadering en drukpers, in
lokalen en op den openbaren weg, belemmeren. Benoeming van den burgemeester en van alle beambten der
gemeentelijke politie door de gemeenteraden.
io. Heffing van de gemeentelijke inkomsten in dier
voege, dat de lasten op de onvermogenden niet en op minder
vermogenden zoo licht mogelijk drukken. Vrijstelling van
inkomsten tot een bedrag, noodig ter bestrijding der noodzakelijke bestaanskosten. Progressie in den hoofdelijken
omslag. Belasting van uitwonende eigenaren. Afschaffingvan tollen. Heffing eener gemeentelijke progressieve grond
belasting met herhaalde waardeschatting. Heffing van
opcenten op de rijksbelasting op erfenissen. Heffing eener
bijzondere belasting van eigenaars wier bezit in waarde
vermeerderde door uitgaven der gemeenten.
.
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