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Roomsch Katholieke Staatspartij

GEMEEN
vastgesteld door de C
van een R.aK. Gemeent

aas

Een officieel gemeenteprogram bezit de R.K.
Staatspartij niet. Wel echter zijn indertijd alle
voorbereidende werkzaamheden, om zulk een
program tot stand te brengen, verricht. Een coma
missie werd benoemd, het ontwerp gemaakt, doch
nimmer is de aanvaarding van dit ontwerp aan
de orde gesteld. Welke beteekenis aan dit onta
werpaprogram als leidraad voor de R.aK. gemeentepolitiek gehecht kan worden, blijkt uit het ge::
bruik, dat men in R.aK. kringen voor de gemeentea
politiek er van meent te moeten maken. Een Ons
verdachte bron voor de beoordeeling van deze
beteekenis is het ,,Maandblad voor Practische
Gemeentepolitiek", een katholieke uitgave voor
R.aK. raadsleden. In den 4en jaargang no. 6, Febr.
1928, op blz. 167, is te lezen:
,,En hoewel wij nog steeds missen een officieel
gemeenteaprogram, is toch het ,,ontwerpaleidraad
voor een R.aK. gemeenteaprogram" voor menigeen
een veilige gids geweest, en vraagbaak en richt:
snoer voor netelige kwesties."
Dit ontwerpaprogram wordt hieronder afge:
drukt,
Als punten voor een katholiek gemeenteapro :
gram kunnen volgens genoemd orgaan (5e jaar:
gang no. 6, Februari 1929) ook dienst doen eenige
onderdeelen van het Verkiezingsprogram 1929 der
R.K. Staatspartij. Na het ontwerp--program 1919
wordt het desbetreffende artikel hier afgedrukt.
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GEMEENTE:PROGRAM,
vastgesteld door de Commissie tot samenstelling
van een R.:K. Gemeente:program op 27 Aug. 1919.
S 1.

SOCIALE TAAK VAN DE
GEMEENTE.

1. De zelfstandigheid der gemeente, nauw ver:
knocht aan haar organisch karakter als eersten
vorm van burgerlijke samenleving, behoort bin:
nen de grenzen van Rijks: en provinciaal belang
te worden geëerbiedigd.
2. Bij de uitvoering van wetten, vooral van die
welke het sociale leven betreffen worde aan de
gemeente, ten einde een juiste aanpasing aan de
plaatselijke behoeften te verkrijgen, een ruim aan:
deel geschonken.
3. De welvaart eener gemeente wordt niet al:
leen bepaald door den stoffelijken welstand en
rijkdom der burgers, maar ook en nog meer door
het geestelijk en zedelijk peil, waarop haar bur:
gers staan. Daarom behoort het gemeentebestuur
niet aleen de lichamelijke en stoffelijke belangen,
in het bijzonder van de geestelijk en maatschap:
peljk zwakkeren, maar zeker ook de geestelijke
en zedelijke belangen der burgers te bevorderen
en te beschermen.
4. Op de gemeente rust de taak om zoowel de
Rijkswetten volledig uit te voeren, als voortdu:
rend zelfstandig krachtig werkzaam te zijn voor
het maatschappelijk welzijn der ingezetenen.
5. De gemeente bevordere het welzijn harer
burgers door:
a. het verleenen van rechtsbescherming;
b. het aanmoedigen, bevorderen en beschermen
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hunner eigen werkdadigheid op maatschappe
lijk gebied;
c. het onverwijld door eigen bemoeiing voorzien
in gebleken behoefte, wanneer en voor zoover
de eigen werkdadigheid der burgers ontoereh
kend blijkt,
6. Waar het maatschappelijke vraagstuk in de
eerste plaats van zedelijken aard is, daar is het
plicht der gemeente zich vooral ook door zedelijke
beginselen te laten leiden.

2. GEESTELIJKE BELANGEN.
A. OPENBARE ZEDELIJKHEID.
I. Zedelijkheid in den strikten zin.
1. Vóór alles worde krachtig de hand gehou
den aan de Rijkswetten ter bestrijding der open
bare onzedelijkheid.
2. Alle zoodanige maatregelen worden geno
men, die kunnen strekken tot verheffing der opem
bare eerbaarheid.
3. Krachtige zedelijke en geldelijke steun wor
de verleend aan, aanraking en samenwerking ge
zocht met die vereenigingen, welke de verhooging
van het zedelijk peil der bevolking nastreven.
4. Een ,zedenpoIitie" worde aangesteld. en
door streng politietoezicht worde opgetreden
tegen alle, ook clandestiene huizen van ontucht.
5. Het sluitingsuur van zoogenaamde bars wor
de niet later gesteld dan dat van koffiehuizen en
restaurants.
6. Commissies worden ingesteld voor toezicht
op bioscoop en tooneel.
7. Onzedelijke voorstellingen, vertOoningen,
reclames, uitstallingen, enz., worden verboden.
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Er worde naar gestreefd, dat de gemeenteraad in
deze meer medezeggingschap en bevoegdheid
krijge.
8. Dc kermissen en daarmede gelijk te stellen
voiksfeesten worden afgeschaft, indien gebleken
is, dat daarmede gepaard gaande ernstige uitspat
tingen niet kunnen worden voorkomen.
9. Tegen dobbelspel en dergelijke op de open
bare straat worde gewaakt.
10. Aan gehuwde onderwijzeressen worde ont:
slag gegeven.
11. In salaris: en belastingverordeningen worde
rekening gehouden met de groote gezinnen en
worden deze zoo krachtig mogelijk beschermd.
Dit geldt evenzeer en vooral ten aanzien van de
goedkeuring van bouwplannen en het steunen van
woningbouwvereenigingen. (Zie voor woningbouw
§ 3).
12. Maatregelen worden getroffen tegen de z.g.
schandaalcolportage.
13. Krachtig worde opgetreden tegen de voort:
gaande verwildering der straatjeugd.

II. Zondagshe l i g i ng en
i

Zondagsrust.
14. Met alle ten dienste staande middelen wor:
den de heiliging en viering van den Zondag be:
vorderd en de Zondagsrust verzekerd.
15. Voor een ongestoorde uitoefening der gods
dienstoefeningen en sluiting op den Zondag van
openbare gelegenheden van vermaak tot b.v. 1
i1ur in den namiddag worde gezorgd. Muziekuit:
voeringen, wedstrijden, tentoonstellingen e,d. wor:
den vóór gemeld uur niet toegelaten.
16. Bij subsidieering van .ontspanningsvereeni:
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gingen en openbare vermakelijkheden worde de
voorwaarde gesteld, dat het aanvangsuur op Zon:
dagen niet vroeger worde gesteld dan op 1 uur in
den namiddag.
17. Winkelsluiting met verbod van venten op
Zondag worde ingevoerd.
III. Alcoholisme en drank:
b es t rij d i n g.
18. Krachtig worde de hand gehouden aan de
bestaande Rijkswetten tegen bet alcoholisme.
19. Het aantal drankgelegenheden worde be:
perkt.
20. De aanwezigheid van sterken drank op ge:
meentewerken en in gemeentebedrijven worde
verboden,
21. Steun worde verleend aan vereenigingen,
die drankbestrijding beoogen.
22. Consultatiebureaux voor drankzuchtigen en
alcoholvrije lokalen worden gesteund of, zoo
dig opgericht.
23. Bepalingen worden vastgesteld inzake het
bezoeken van ,,verlof":lokalen.
B. ONDERWIJS.
24. De gemeente onthoude zich van alle maat:
regelen, welke de ontwikkeling van het vrije 0fl:
derwijs zouden kunnen belemmeren. Alles worde
gedaan wat het onderwijs in den ruimaten zin des
woords kan bevorderen.
25. Er worde gestreefd naar onderwijs:Rijks:
zaak. Zoolang aan de gemeente echter nog zelf
een taak is toebedeeld op het gebied van het
lager:, middelbaar en hooger onderwijs, worde er
voor gezorgd, dat dit zoo goed mogelijk zij.
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26. Alle takken van onderwijs worden met alle
dienstige middelen gesteund. Waar het particulier
initiatief te kort schiet, richte de gemeente zelf
scholen en cursussen op en onderhoude ze.
27. Bureaux voor beroepskeuze worden ge
steund of, zoo noodig, door de gemeente zelf
opgericht.
28. Inrichtingen voor speciaal onderwijs, zooals
die voor zieke en achterlijke kinderen, voor bIin
den, dooven en doofstommen, worden gesteund.
In alle dergelijke gevallen worde het beginsel
gehandhaafd: particulier initiatief regel, de over
heid aanvulling.
29. Door juiste keuze van het onderwijzend
personeel, nauwkeurige omschrijving van plichten
en rechten van hoofden van scholen en van onder
wijzers en het handhaven eener werkzame leiding
aan elke school worde gezorgd, dat het onderwijs
bevorderlijk zij aan degelijke ontwikkeling, open,bare orde en goede zeden.
30. Onbekrompen worde gezorgd voor bezoldi
ging van alle dienaren van het onderwijs.
Onder dezen worde een goede geest gehand
haafd o.a. door het personeel te hooren bij de
regeling der schoolzaken (adviseerende schoolver
gaderingen).
31. Uitdrukkelijk erkennende, dat dit alles een
heilige plicht der ouders is, zal bij gebleken onver
mogen of absoluten onwil der ouders, voor kin:
dervoeding en Meeding, schoolbaden, buitenscho:
ilen, schoolwandelingen en schoolreisjes, in één
woord voor alles, wat de lichamelijke opvoeding
der jeugd betreft, het particulier initiatief worden
gesteund en trede, bij gebreke daarvan, de over:
heid zelf op.
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32. De opleiding van leerkrachten voor de licha
meljke opvoeding en de leiding van 1ichaamsoefe
ningen worden geldelijk en metterdaad gesteund,
o.a. door het laten bouwen of aanleggen van
oefengelegenheden en deze met het noodige oefen
en spelmateriaal kosteloos besckkbaar te stellen
voor vereenigingen voor lichamelijke opvoeding,
alsmede door het verleenen van die tegemoetko
ming, welke aan de opleiding, leiding en uitbreu
ding der lichamelijke oefening bevorderlijk kan
Zjfl.
33. De schoolgeldheffing worde, ook voor mid
debaar, vak en dergelijk onderwijs met vrijsteb
ling der onvermogenden, progessief geregeld,
waarbij rekening dient gehouden te worden met
het aantal kinderen dat uit één gezin de school
bezoekt en met kosteloos te verstrekken leermid%
delen,
Studiebeurzen worden ingesteld.
34. In de schoolcommissies worde ruime verte
genwoordiging gegeven aan de ouders der schook
gaande kinderen.
C. VOLKSONTWIKKELING.

35. De voksontwikke1ing in den ruimsten zin
des woords worde bevorderd,
36. Katholieke openbare leeszalen, Volksunb
versiteiten en andere inrichtingen, die de volks
ontwikkeling bevorderen, worden gesteund.
37. Aan vereenigingen en instellingen, die de
volksontwJkehng bevorderen of het algemeen
belang dienen, worde steun verleend, mits zij
rechtstreeks noch zijdelings gericht zijn tegen den
godsdienst of de maatschappelijke orde.
38. Steun worde verl"nd aan jeugdorganisa
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D. KUNST EN TOONEEL.
39. De kunst in het algemeen, ook de drama
tische en muzikale, alsmede de volkszang, worden
gesteund en bevorderd.
Het goede tooneel worde aangemoedigd.

§ 3. STOFFELIJKE BELANGEN.
A. VOLKSGEZONDHEID.
1. Er worde gezorgd voor een goed ingerichten
reinigingsdienst, goede rioleering en afvoering van
fabrieks en huiswater en faecaliën.
2. Voor goed drinkwater en behoorlijke water
leiding worde zorg gedragen.
3. De Hinderwet worde krachtig gehandhaafd,
vooral ten aanzen van voor de volksgezondheid
schadelijke bedrijven, door het verplichtend stel;:
len van rookverbrandingsinrichtingen en door het
aanwijzen van industrieterreinen op ruimen af
stand van de bebouwde kom.
4. Er worde ingericht een keuringsdienst voor
toezicht op de levensmiddelen.
5. Zoo mogelijk worde een openbaar slachthuis
opgericht.
6. De inrichting van bad en zweminrichtingen
waarvan min en onvermogenden tegen gering
tarief of kosteloos gebruik moeten kunnen maken,
worde gesteund en bevorderd.
7. De particuliere ziekenhuis en wijkverpleging
voor on en minvermogenden worden op voldoen
de wijze gesteund. Waar het particulier initiatief
ontoereikend is, zorge de gemeente voor voldoen
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de ziekenhuisruimte allereerst voor on en min
vermogenden.
8. Een gemeentelijke geneeskundige dienst wor:
de ingericht, onder wiens toezicht de ziekenhuizen
en barakken voor besmettelijke ziekten staan en
wien de niet onder een anderen tak van dienst
vallende hygiënische belangen der gemeente wor:
den toevertrouwd.
Tevens worde een gemeentelijke onismettings:
dienst ingericht.
9. Met bijzondere zorg worde gewaakt, zooveel
mogelijk ook in de ziekenhuizen, voor de genees:
kundige belangen der onvermogende burgers, o.a.
door het beschikbaar stellen van kostelooze ge:
nees:, heel: en verloskundige hulp, zooveel moge:
lijk met vrije artsenkeuze.
10. De bestrijding der tuberculose worde ge:
steund en bevorderd o.a. door het subsidieeren
van vereenigingen, die de tuberculose:bcstrijding
tot doel hebben, en door het steunen en zoo noo:
dig oprichten van consultatiebureaux, het doen
uitzenden of de uitzending te steunen van patiën:
ten naar sanatoria
zooveel mogelijk naar eigen
keuze
het bouwen van lighallen.
Ook aan de bestrijding van andere volksziek:
ten worde volle aandacht geschonken.
11. Zoo krachtig mogelijk worde de kinder:
sterfte bestreden door het steunen van kinderbe:
waarplaatsen, moedercursussen, hulp voor kraam:
vrouwen, het steunen van en toezicht oefenen op
bewaarscholen en door voorlichting over voeding
en behandeling.
12. Zoo mogelijk worden schoolartsen aange:
steld, die ook, in overleg met de besturen der bij:
zondere scholen geneeskundig en hygiënisch toe:
42
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zicht oefenen op de leerlingen van laatstbedoelde
scholen.
13. De inrichting van openbare speeltuinen en
sportterreinen worde bevorderd.
Zoo noodig worden zij door de gemeente zelf
aangelegd.
Vereenigingen, welke de lichamelijke ontwikke:
ling, in het bijzonder van de jeugd, beoogen, wor:
den gesteund.
14. De verkoop van tabaksartikelen aan kin:
deren worde verboden.
15. Krachtige strijd worde gevoerd tegen onre:
delijke opdrijving van prijzen voor eerste levens:
behoeften.
16. Zoo dikwijls buitengewone omstandigheden
daartoe noodzaken, bestede de gemeente ruime
zorg aan de voorziening van levensmiddelen, met
vooropstelling van regelmatig overleg met de
organisaties der particuliere leveranciers. Niet
dan in geval van noodzaak grjpe de gemeente
zelve rechtstreeks in.
17. Zoolang dit noodig blijft, onderhoude de
gemeente voor de levensmiddelenvoorziening een
zelfstandigen dienst.
B. VOLKSHUISVESTING.
18. Hei vraagstuk der volkshuisvesting worde
geacht van den meest urgenten aard.
Er worde een zoodanige grondpolitiek gevoerd,
dat steeds voldoende bouwterrein beschikbaar zij
voor elke klasse van woningen en opdrijving van
den prijs der bouwterreinen worde tegengegaan,
vooral door het uitgeven in erfpacht.
19. Een speciale dienst voor bouw: en woning:
wezen worde, zoo mogelijk, ingericht.
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Een woningbeurs met woniggids worde daaraan
verbonden.
20. Er worde gezorgd voor zoodanigen uitleg
der bebouwde kom, dat daarbij met de eischen
van volkshuisvesting, gezondheid, landbouw, nij:
verheid, handel, verkeer en verfraaiing worde
rekening gehouden.
21. Door aankoop of onteigening worde tijdig
de hand gelegd op de in de naaste toekomst voor
de uitbreiding der gemeente benoodigde terreinen, voordat de speculatie zich van deze terreinen
meester maakt.
Daarbij worde gesteund op een tijdig vastge:
st&d uitbreidingsplan.
22. Voor zoover en zoolang zulks noodig is be:
vordere de gemeente den bouw van woningen
voor arbeiders en kleine middenstanders, speciaal
ook in het belang der groote gezinnen, door ruime
subsidieering en steunverleening aan vereenigin:
gen voor volkshuisvesting en desnoods door zelf
te bouwen.
23. Centrale verwarming met warmwatervoor:
ziening en bad: en waschgelegenheden voor ge:
heele bouwblokken verdienen aanbeveling.
24. De gemeente ga slechts dan tot woningbouw
over wanneer en voor zoover de eigen weldadig:
heid der burgers niet toereikend blijkt om in den
woningnood te voorzien.
25. In gemeenten, die daarvoor in aanmerking
komen, worde bij den woning het aanleggen van
zoogenaamde tuindorpen bevorderd.
26. Voor onbewoonbaarverklaring, ontruiming,
sluiting en afbraak van voor de gezondheid of
zedelijkheid schadelijke woningen worde krachtig
gezorgd.
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27. Aan elk nieuw gebouw worde de eisch ge
steld, dat het op zichzelf aan matige eischen van
welstand voldoe en zich zoodanig aanpasse aan de
bestaande omgeving, dat het daarmede een archb
tectonisch geheel vormt.
Bevorderd worde dat bedoelde gebouwen aan
de eischen der schoonheid voldoen.
28. Voor voldoende verfraaiing, door het aan
leggen en onderhouden van parken en wandel-,
wegen worde gezorgd.
29. Vlottere goedkeuring van particuliere bouw
plannen is dringend gewenscht.
C. VERKEER, HANDEL EN NIJVERHEID.
30. Een geordend verkeer binnen, naar en door
de gemeente worde bevorderd door:
a. het oprichten en instandhouden van goede
doorgangs en verbindingswegen en evenzoo
door, waar wenschelijk en mogelijk, te zorgen
voor waterwegen en kaden en havenaanleg in
verbinding met de spoorlijnen;
b. door het oprichten en instandhouden van vol-,
doende verkeersmiddelen, het bevorderen van
goede verbindingen naar en uit de gemeente,
het exploiteeren van tramwegen binnen de ge
meente en, waar noodig, subsidieeren van
spoon en tramwegen.
31. Zoo noodig worde steun verleend aan bu
reaux voor handelsinlichtingen, met medezegging
schap der betrokken vakorganisaties.
D. BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID.
32. De arbeidsbemiddeling der vakvereenigin
gen worde bevorderd door toezicht en subsidiën.
Zoolang het particulier initiatief ontoereikend
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mocht zijn, neme de gemeente zelf de arbeidsbe
middeling ter hand, zooveel mogelijk in samen
werking met de vakvereenigingen.
Naarmate het particulier initiatief der vakver
eenigingen tot ontwikkeling komt, onttrekke de
gemeente zich aan haar bemoeiingen met de
arbeidsbemiddeling.
33. Wanneer werkloosheid in zekeren omvang
pleegt voor te komen, worde een commissie inge
steld voor werkverschaffing, bestaande uit ver
tegenwoordigers der belanghebbende vakvereeni
gingen.
Deze commissie worde o.m. de taak opgedragen
de in de gemeente voorkomende werkzaamheden
zoodanig over een geheel jaar te verdeelen, dat
ophooping van werk in het eene deel des jaars
en tekort aan werkgelegenheid in een ander deel
des jaars voorkomen wordt; voorts zal zij de
werkgelegenheid in de gemeente zooveel mogelijk
bevorderen en regelen.
Zij hoede er zich voor, aan het scheppen van
werkgelegenheid en haar geheelen arbeid het
karakter van armenzorg te geven. Daarom zal zij
ernstig hebben toe te zien, dat bij de werkver
schaffing de in de collectieve arbeidsovereenkom
sten geldende arbeidsvoorwaarden onverzwakt
blijven gehandhaafd.
34. De werkloosheidskassen der vakvereenigin
gen worden gesubsidieerd overeenkomstig de wet
teljke bepalingen.
E. ARMENZORG.
35. De particuliere armenzorg zij hoofdzaak, de
gemeentelijke armenzorg aanvulling.
36. De armenzorg zij zoodanig, dat de zedelijke
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aanvulling.
odanig, dat de zedelijke

en maatschappelijke verheffing hoofddoel vorme
en elk vernederend karakter aan haar vreemd
bljve.
37. In huizen voor oude mannen en vrouwen
worde een zelfstandige afdeeling voor gehuwde
paren ingericht.
Echtgenooten worden niet van elkaar geschei:
den.
38. In weeshuizen en huizen voor oude lieden
dragen verpleegden geen opvallende gestichts:
kleeding.
39. Waar zulks noodig is ter bestrijding van
woeker worden gemeentelijke Banken van Lee:
ning opgericht.

S 4. DE GEMEENTE EN HAAR PERe
SONEEL EN DE STANDEN.
A. DE VERHOUDING DER GEMEENTE
TOT HAAR PERSONEEL.
I. Rechtspositie.
1. Voor zoover zulks niet bij de wet is geschied
of aan anderen is opgedragen, worden bij veror:
dening vastgesteld de voorwaarden, waaronder
en de wijze waarop alien die in dienst der ge:
meente zijn, worden aangesteld, bezoldigd en be:
vorderd, welke hunne rechten en verplichtingen
zijn, welke gevolgen zijn verbonden aan hunne
tijdelijke buitendienststelling, hunne pensionnee:
ring, de straffen en wijze van bestraffing, hunne
schorsing, de wijze van beëindiging hunner dienst:
betrekking, het geven van ongevraagd ontslag,
alsmede het recht tot het inbrengen van bezwaren
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tegen opgelegde straffen en over vermeend ge
schonden recht of belangen, en de wijze, waarop
over deze bezwaren wordt beslist,
2. De rechtspersoonlijkheid bezittende veree
nigingen, uitsluitend bestaande uit personeel der
gemeente alsmede de plaatselijke afdeelingen van
rechtspersoonlijkheid bezttende landelijke ver
eenigingen van personeel in dienst van de ge
meente, worden ten volle erkend.
In de regeling van de arbeidsvoorwaarden wor
de de bepaling opgenomen, dat vaststelling, wijzh
ging of toepassing dier voorwaarden niet plaats
heeft, dan nadat vooraf schriftelijk het oordeel
der betreffende vakvereeniging is gevraagd en
deze, na verloop van voldoenden tijd voor voong
bereiding en bespreking in eigen kring, de gele
genheid is gegeven tot verder overleg,
3. Hoewel de gemeente als werkgeefster meer
vastheid en zekerheid en arbeidsgelegenheid biedt
en beter voorziet in leniging der ouderdomszor
gen, zij dit nimmer een reden om den gemeente
werkman of ambtenaar minder loon of meer
arbeidstijd te geven dan in dienst der particulie%
ren geldt.
4. De ambtenaar en arbeider hebben recht op
premievrij eigen, weduwe en weezenpensioen.
5. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden, niet
het minst wat de indeeling van den arbeid en
de eischen der hygiëne betreft, doch ook in de
gezagsverhoudingen, werke de gemeente opvoe
dend, dat is ten voorbeeld der vrije gemeenschap.
6. Voor klachten, den persoon van den ambte
naar of den arbeider betreffend, sta persoonlijk
beroep op zijn chef en hoofd van tak van dienst
open. Voor klachten, dienst en arbeidsvoorwaar
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den betreffende, zij de vakvereeniging pleitbe
zorgster.
7. Het z.g. georganiseerd overleg worde verbe
terd en uitgebreid.
8. De erkenning van en hei overleg met de
vakvereenigingen geschlede hij voorkeur, zoo mo
gelijk utsluitend, met de landelijke vakvereenb
ging.
De aanwijzing der vertegenwoordigers geschiede
door de vakvereeniging zonder eenige beperking.
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IT. L o on e n en salarissen.
9. Bij de loonpolitiek der gemeente worde steeds
het algemeen welzijn voor oogen gehouden en
worde nOch het personeel der gemeente op kos
ten der gemeenschap, nOch de belastingbetalers
ten koste van dat personeel bevoorrecht.
De gemeente zij voor haar personeel een modeh
patroon, door over het algemeen aan haar per
soneel zooveel loon u1 te keeren dat het nimmer
onder den vergelijkenden loonstandaard der vrije
maatschappij blijft.
10. De gemeente geve aan haar personeel een
volledig rechtvaardig loon, waarbij voortdurend
rekening worde gehouden met bestaande toestan
den en prijzen der levensmiddelen en met de
zorg voor het groofe gezin.
11. Als eenige onmiddellijke maatstaf voor de
vaststelling van het minimumloon voor het per
soneel der gemeente worde genomen de waarde
van den door het personeel geleverden arbeid.
Deze waarde worde bepaald volgens de alge
meene schatting, steunende op de hoedanigheid
en de hoeveelheid van den arbeid.
Voor een gewone arbeidskracht worde deze
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waarde nimmer gesteld op een lager bedrag dan
hetgeen noodig is voor het personeel om een
familie met gemiddeld aantal kinderen behoorlijk
te onderhouden.
12. Het loon van het personeel der gemeente
worde niet vastgesteld in vage formulen, doch in
omlijnde bepalingen, met vermelding der tarieven,
wijze van uitbetaling, eventueele periodieke ver::
hoogingen, enz.

III. Arbeidsduur.
13. De arbeidsduur van het personeel der ge
meente worde zoodanig geregeld, dat daardoor
bij dat personeel niet worden geschaad de licha:
meljke en geestelijke welstand, noch het gezinsi
leven, noch het godsdienstig en zedelijk leven,
noch de vreugde in den arbeid.
Opdat deze belangen niet worden geschaad,
worden bij de vaststelling der arbeidsvoorwaar%
den voorschriften gegeven aangaande den maxi
mum arbeidsduur in den zin van den achturigen
werkdag en de 45urige werkweek, worde het
werken door gemeentepersoneel ten behoeve van
particulieren verboden, de nachtarbeid en het
overwerk tot de hoogst noodige gevallen beperkt,
zooveel mogelijk de Zondagsrust bevorderd, waar
geen onoverkomelijke bezwaren daartegen be
staan, de Vrije Zaterdagmiddag ingevoerd en een
verlof verleend met behoud van loon,
jaarlij
al dan niet vermeerderd met een buitengewone
toelage.
B. DE VERHOUDING DER GEMEENTE
TOT DE ORGANISATIE.
14. De vereenigingen, welke trachten mede te
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werken aan de totstandkoming eener standvastige
overeenstemming tusschen de belangen, rechten
en plichten der verschillende standen, overeen
komstig het organische karakter der maatschap
pelijke samenleving en de leerstellingen van de
christelijke maatschappijleer worden ten volle
erkend.
15. Bij alle voorkomende gelegenheden worde
voeling gehouden en overleg gepleegd met de
organisaties der verschillende standen.
16. Door tegenover de organisaties harer eigen
ambtenaren en werklieden een ruim en maat
schappelijk standpunt in te nemen, geve de ge
meente aan de particuliere werkgevers het voor
beeld van de houding, welke deze tegenover de
vakvereenigingen hunner arbeiders hebben aan te
nemen.
C. DE VERHOUDING DER GEMEENTE
TOT DE STANDEN.
L De verhouding tot den
arbeidersstand.
a. De verhoudingen tot de arbeiders, die recht-,
streeks in dienst der gemeente zijn.
Te dezen aanzien zij verwezen naar hetgeen
sub A is gezegd over de verhouding der gemeente
tot haar personeel.
b. De verhouding tot de arbeiders, die niet recht
streeks in dienst der gemeente zijn.
17. Ten gunste der arbeiders, die in dienst zijn
van aannemers en concessionarissen van werken
en diensten ten behoeve der gemeente, worden
even gunstige en billijke arbeidsvoorwaarden be
dongen als de gemeente zelve verplicht is toe te
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kennen aan de arbeiders, die rechtstreeks van
haar afhankelijk zijn.
18. Zooveel mogelijk worden in de bestekken
der gemeente de voorwaarden overgenomen, welke
zijn neergelegd in de collectieve arbeidsovereen
komst der verschillende bedrijven.
19. Voor zooverre de arbeidersorganisaties
daartoe nog niet voldoende krachtig blijken te
zijn, worde zorg gedragen voor een degelijk en
daadwerkelijk toezicht op de naleving der door
haar bedongen bepalingen.
c. De verhouding tot de overige arbeiders,
20. In het algemeen worde bij alle door de ge
meente in het algemeen belang der bevolking te
nemen maatregelen en voorzieningen bijzonder
de plichten in het oog gehouden, welke zij heeft
tegenover den arbeidersstand, zoolang deze de
meeste sociale hulp noodig heeft.
21. De sociale wetgeving van den Staat worde
stipt uitgevoerd, ook waar de medewerking der
gemeente bij deze uitvoering niet wordt gevraagd.
Deze wetgeving worde zooveel mogelijk aange
past aan de plaatselijke toestanden en omstandig
heden en, waar zulks mogelijk is, uitgebreid en
uitgewerkt door nader aanvullende bepalingen.
22. Zedelijke en, waar zulks noodig is, gelde
ljke steun worden ruimschoots verleend aan die
instellingen, welke strekken tot bescherming en
verheffing der arbeidende klasse, voor zoover die
instellingen niet van antimaatschappeljke strek
king zijn.
23. Ieder ernstig streven naar godsdienstige,
zedelijke en verstandelijke verheffing van den
arbeidersstand en naar vermeerdering van vak
kennis van dien stand worde gesteund.
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24. Voor zooverre zulks niet van Staatswege
mocht zijn geschied, worde nachtarbeid verboden
in die bedrijven, waarin die arbeid noch voor het
bedrijf zelve noch voor het algemeen belang noo:
dig is.
Door zulk een verbod worde de concurrentie:
verhouding tusschen de bestaande bedrijven zoo
weinig mogelijk ontwricht.
25. Invloed worde geoefend op een gunstige
oplossing van het algemeen loonvraagstuk, mid:
dellijk door de erkenning der vakorganisatie in
het algemeen en door bevordering der totstand:
koming van collectieve arbeidscontracten in het
bijzonder en rechtstreeks door aan het personeel
der gemeente goede bonen uit te keeren en door,
bij het aanbesteden van openbare werken of het
verleenen van concessies, voor de arbeiders gun:
slige loonbepalingen te bedingen.
26. Op iedere doeltreffende wijze worde steun
verleend aan bijzondere ondernemingen, die op
goede voorwaarden aan de arbeiders geschikte
woningen beoogen te verschaffen. Indien steun
van het particulier initiatief niet toereikend is
voor de oplossing van het plaatselijk arbeiders:
woningen:vraagsfuk, voorzie de gemeente zelve
rechtstreeks in den bouw van geschikte arbeiders:
woningen.
II. De verhouding tot den
middenstand.
27. Bij alle van harentwege in 't gemeene wei:
zijn der bevolking te treffen voorzieningen, zij
de gemeente bedacht op het krachtig maken en
krachtig houden van den middenstand.
28. Bij de uitoefening van gemeentelijke bedrij:
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ven en diensten worde vermeden aan den midden:
stand onnoodig schade toe te brengen.
29. Door gemeentelijke electriciteits: gas: en
eventueel andere noodig geachte bedrijven, worde
ten behoeve der klein:nijverheid drijfkracht be:
schikbaar gesteld tegen lagen prijs,
30. Krachtige steun worde verleend aan iedere
ernstige poging van belanghebbenden, om de ken:
nis van motoren en werktuigmachines onder de
klein:nijveren te verbreiden. Voor zoover het
particulier initiatief te kort schiet, worden van
gemeentewege motoren en machines in huurkoop
verstrekt aan de klein:iudustrie en worden ge:
meenschappeljke werkplaatsen ingericht, op ver:
zoek van belanghebbenden, zoo deze onmachtig
zijn gebleken, daartoe uit eigen kracht en met
steun van de gemeente te geraken.
31. Het vakonderwijs in al zijn vormen, als
handelsscholen, handels:, boekhoud: en vakcur:
sussen, ambachtsscholen, industrie: en kunstnij:
verheidsscholen, teekenscholen, patroonsleergan:
gen, werkplaatsopleiding en dergelijke worde
bevorderd door steun te verleenen aan het parti:
culier initiatief en
waar dit te kort schiet
door rechtstreeksche bemoeiing.
32. Geldelijke bijdragen worden verleend in de
kosten van Op: en inrichting van vak: en nijver:
heidstentoonstellingen, alsmede tot vermeerde:
ring der kennis eener commercieele en economi:
sche organisatie van het klein:bedrijf.
33. Aan nijverheid en kleinhandel worde in
moeilijke tijden hulp verleend door het benoemen
van commissies, waarin zitting hebben vertegen:
woordigers van het klein:bedrijf en van crediet:
organisaties.
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34. Zooveel mogelijk
mededinging in al haar
35. Binnen de grenzen
wetten worde door de
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doende maatregelen gem
venters, die onbillijke of
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vervalsching van levens
waren.
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gesplitst naar de verschili
vakken gelijksoortige wei
grooteren omvang, welke
komen, worden aanbestee
respectievelijk partijen, of
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kleine ondernemers, die
onderling verdeelen.
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eener deskundige en gez
vóór alles acht gegeven o
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ke electriciteits: gas: en
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lagen prijs,
vorde verleend aan iedere
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erktuigmachines onder de
reiden. Voor zoover het
kort schiet, worden van
en machines in huurkoop
L:industrie en worden ge:
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uit eigen kracht en met
te geraken.
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34. Zooveel mogelijk worde de oneerlijke
mededinging in al haar vormen geweerd.
35. Binnen de grenzen der betreffende Rijks:
wetten worde door de gemeente de verplichte
winkelsluiting op werkdagen geregeld in overleg
met de betrokken vakorganisaties van den mid:
denstand. (Voor winkelsluiting op Zondag, zie
§ 2 no. 17).
36. Het plaatselijk marktwezen worde zoodanig
geregeld dat daarbij de belastingbetalende mid:
denstanci zoo weinig mogelijk schade lijde van
de mededinging der vreemde marktkramers.
Waar en voor zoover mogelijk worden af:
doende maatregelen genomen tegen die straat:
venters, die onbillijke of oneerlijke mededinging
aandoen, alsmede tegen de zoogenaamde viie:
gende winkels, tegen schijn:uitverkoopen en tegen
vervalsching van levensmiddelen en handels:

waren.

1

37. De aanbestedingen worden, waar mogelijk,
gesplitst naar de verschillende daarbij betrokken
vakken gelijksoortige werken en leveringen van
grooteren omvang, welke daarvoor in aanmerking
komen, worden aanbesteed in kleinere perceelen,
respectievelijk partijen of worden voor een even:
redig deel opgedragen aan vereenigingen van
kleine ondernemers, die de uitvoering er van
onderling verdeelen.
38. Bij de toewijzing van aanbestede werken en
leveringen ten behoeve der gemeente, worde niet
uitsluitend en niet allereerst gelet op ,,lage" In:
schrij vingen, doch worde
op den grondslag
eener deskundige en gezonde prijsberekening
vóór alles acht gegeven op de vakkunde en ver:
trouwbaarheid der inschrijvers.
-

-
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39. De gemeentelijke aanbestedingen worden
zoodanig geregeld, dat aan inwonende patroons
zooveel mogelijk de voorkeur wordt gegeven,
40. Ten aanzien van leveringen aan de ge
meenteljke instellingen, zij bevoorechting van be
paalde personen buitengesloten; de leveringen
behooren in 't openbaar te worden aanbesteed
of tegen redelijken prijs om beurten aan de ge
gadigden te worden toegewezen,

III. De gemeente en de boeren%
stand.
41. Door eene krachtige uitvoering der Land%
arbeiderswet worde het klein grondbezit zooveel
mogelijk bevorderd.
42. De belangen van den land en tuinbouw
worden bevorderd door een oordeelkundige ver
zémeling van alle voor meststof in aanmerking
komende huisafvallen en door beschikbaarstelling
dezer meststoffen tegen matige prijzen aan den
lando en tuinbouw, waar mogelijk, door bemid%
deling der betrokken vereenigingen.
43. Zedelijke en geldelijke steun worden ver%
leend aan ieder doeltreffend pogen tot verspreh
ding en vermeerdering van land en tuinbouwon
derwijs van veeteelt en zuivelkennis.
44. De geitenfokkerij door de kleine luiden, de
verbeteringen van paarden, runderen en var
kensras en dergelijke, worden bevorderd, zooveel
mogelijk in overleg met de betrokken vereenh
gingen.
45. Met gepaste middelen worde een goede
regeling van het credietwezen voor den land en
tuinbouw gesteund en bevorderd.
46. Met alle doeltreffende middelen worden
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de maatregelen begunstig
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standen ten plattelande t
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47. Ontginning en afw
gesteund of, zoo noodig,
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en opzegging.
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49. De grootindustrie
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streterrein en door het
van industriescholen.
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orden bevorderd, zooveel
t de betrokken vereeni:
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wezen voor den land: en
evorderd.
Efende middelen worden

de maatregelen begunstigd, welke door het par:
ticulier initiatief worden genomen om de toe:
standen ten plattelande te verbeteren, in het bij:
zonder op het gebied van ziekenverpleging.
47. Ontginning en afwatering worden krachtig
gesteund of, zoo noodig, zelf ter hand genomen.
:
48. IndIen de gemeente gemeentelijke eigen:
idommen in pacht geeft, worden behoorlijke voor:
waarden gesteld betreffende pachtsom, pachttijd
en opzegging.

•

IV. De

gemeente en
industrie.

de groot:

49. De groot:industrie worde bevorderd door
aanwijzing en gereedmaking van geschikt indu:
streterrein en door het steunen en bevorderen
van industriescholen.
§
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ADMINISTRATIE, BELASTIN
GEN EN BEDRIJVEN.
A. ADMINISTRATIE.

1. De administratie der gemeente worde zoo:
danig ingericht, dak zij een overzichtelijk en dui:
delijk inzicht geeft in de ontvangsten en de uit:
gaven, de bestemming der gelden uit ,,gewoon"
en ,buitengewoon" geput en het totaal der be:
dragen, voor economische, maatschappelijke en
hygiënische doeleinden besteed.
De instelling van een afdeeling of een bureau,
tot taak hebbende de inkomsten en uitgaven der
gemeente en de andere administratieve gegevens
statistisch te verwerken, is daarom gewenscht.
2. Op een scherpe scheiding tusschen de uit:
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gaven, gedaan in het belang van het Rijk en die,
welke in het belang der gemeente geschieden,
worde de administratie der gemeente ingericht.
3. Gestreefd worde naar een betere regeling
van de geldelijke verhouding tusschen Rijk en
gemeente.
Deze nadere regeling mag echter de zelfstan%
digheid der gemeente niet aantasten.
4. Naast de door de gemeentewet voorge:
schreven administratie der gemeentelijke geId
middelen worde ingevoerd een bedrijfsboekhou
ding, welke een zuiver beeld geeft van de exploi
tatie en de resultaten van de bedrijven, welke
door de gemeente in het belang der gemeenschap
worden beheerd.
5. Een bedrijfsboekhouding make invoering van
winstaandeelen voor ambtenaren en werklieden
mogelijk.
6. Een volledige en nauwkeurige administratie
van het grondbedrijf en van in eigen beheer ge
bouwde en geëxploiteerd wordende woningen
worde ingericht.
7. Met inachtneming van hetgeen verstandig
beleid en voorzichtigheid gebieden, worden ook
bij de administratie der gemeentebedrijven open
baarheid zooveel mogelijk betracht.
8. Een nauwkeurig en overzichtelijk gehouden
administratie, aangevuld met nauwkeurig en we
tenschappelijk verwerkte statistische gegevens,
zoowel van de zuivere gemeenteadministratie als
van de gemeentebedrijven, steile de gemeente
luke overheid in staat haar sociale taak èn als
wetgever èn als werkgever naar behooren te ver
vullen.
9. Een volledige en vruchtbare samenwerking
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meente worde door een doelmatige administratie
in de hand gewerkt.
B. BEDRIJVEN.
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10. Bedrijven worden door de gemeente tijde:
lijk of blijvend uitgeoefend, indien het particu:
her initiatief te kort schiet en het algemeen wel:
zijn zulks noodzakelijk maakt.
Voor gemeentelijke exploitatie komen in aan:
merking: waterleiding, gasfabrieken, electrische
centrales, telefoon, havens dokken, tram, bad:
en zweminrichtingen en dergelijke.
11. Het maken van winst of het streven om de
gemeentebedrijven als verkapte belastingen aan
te wenden, worde nooit alleen reden tot het
monopoliseeren van een bedrijf.
12. De exploitatie der bedrijven door de ge:
meente geschiede steeds zoo economisch moge:
lijk.
13. Winst om wille van de winst zij bij ten
bate der ingezetenen geëxploiteerde bedrijven
uitgesloten.
14. Zooveel mogelijk worde bij de vaststelling
der tarieven rekening gehouden met de draag:
kracht der verbruikers.
15. Het minimum:farief worde echter niet
lager gesteld dan de kostprijs.
16. Waar de gemeente zich onthoudt van het
in eigen beheer exploiteeren van diensten van
openbaar nut, worde er bij het verleenen van concessies
cessies voor goede arbeidsvoorwaarden gezorgd
en er tegen gewaakt, dat buitensporig hooge win:
sten kunnen worden gemaakt door de aandeel:
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nouders ten nadeele van de inwoners der ge
meente.
17. Bij de exploitatie van gemeentelijke be
drijven worde zooveel mogelijk vermeden den
middenstand schade toe te brengen,
C. BELASTINGHEFFING.
18. Een gezonde belastingpolitiek vordert, dat
als regel de gewone uitgaven uit de gewone ont
vangsten worden bestreden,
19. Hoewel eenige vastheid in het heffingsper
centage der plaatselijke directe belastingen ge
wenscht kan zijn, zal toch in den regel moeten
gelden, dat de opbrengst dezer belastingen de
sluitpost moet zijn van de gemeentebegrooting en
dus niet meer mag bedragen, dan noodig is om
het totaal der inkomsten gelijk te maken aan het
totaal der uitgaven,
20. De belastingen der gemeente worden zóó
geregeld, dat rekening gehouden wordt met de
draagkracht der burgers. Daarbij worde ernstig
rekening gehouden met het aantal leden, die in
het gezn worden verzorgd.
21. Bij de bepaling van het bedrag voor noodzakelijk levensonderhoud worde rekening gehou
den met de samenstelling van het gezin.
22. Voor een zuivere toepassing van het beginsel ,belasting naar draagkracht" worde op
ruime schaal progressie toegepast.
23. Een matige heffing naar het inkomen,
waarbij er naar gestreefd wordt, dat zooveel mogelijk allen bijdragen in de algemeene lasten,
houde bij alle burgers het besef levendig, dat zij
alien leden zijn eener maatschappij, die hun de
voordeelen verschaft,- waarop zij- recht hebben
60

1yo/1

omdat zij naar vermogei
gedragen.
24. Inkomen uit kapit
troffen dan inkomen uIt
25. Waar de taak de
maatschappelijk terrein,
breidt, worde gestreefd
belastinggebied der geme
26. Alleen voor die ui
langer tijdsverloop kunii
verband met de werken
worden gebracht, word(
gaan.
27. Voor zoover het I
dekking van het tekort,
oorlogsjaren door de hu
vele gewone uitgaven en
van onderscheidene gew
volge van den bijzondere
dekking door geldleenin
Deze geidleeningen me
mogeljken termijn word
-

-

11

ran de inwoners der ge

e van gemeentelijke be
mogelijk vermeden den
e te brengen,

[NGHEFFING.
istingpolïtiek vordert, dat
:gaven uit de gewone onh
eden,
istheid in het heffingsper
e directe belastingen ge
toch in den regel moeten
.gst dezer belastingen de
de gemeentebegrooting en
Iragen, dan noodig is om
n gelijk te maken aan het

[er gemeente worden zóó
gehouden wordt met de
rs. Daarbij worde ernstig
het aantal leden, die in
orgd.
an het bedrag voor nood
d worde rekening gehou
ing van het gezin.
e toepassing van het be
draagkracht" worde op
toegepast.
fing naar het inkomen,
Ed wordt, dat zooveel mo.in de algemeene lasten
iet besef levendig, dat zij
maatschappij, die hun de
waarop zij recht hebben..

omdat zij naar vermogen net hunne hebben bijgedragen.
24. Inkomen uit kapitaal worde zwaarder ge
troffen dan inkomen uit arbeid.
25. Waar de taak der gemeente, vooral op
maatschappelijk terrein, zich voortdurend uit
breidt, worde gestreefd naar verruiming van het
belastinggebied der gemeente.
25. Alleen voor die uitgaven, welke over een
langer tijdsverloop kunnen worden verdeeld in
verband met de werken, die er voor tot stand
worden gebracht, worden geldieeningen aange
gaan.
27. Voor zoover het Rijk niet voorziet in de
dekking van het tekort, dat ontstaan is in de
oorlogsjaren door de buitengewone stijging van
vele gewone uitgaven en het derven of sterk dalen
van onderscheidene gewone inkomsten ten ge
volge van den bijzonderen toestand, zal daarvoor
dekking door geidleening noodzakelijk zijn.
Deze geldleeningen moeten echter op zoo kort
mogelij ken termijn worden gesloten.
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Vi
Het Katholiek program 1929 en de
gemeentepolitiek
(overgenomen nit het ,,Maandblad voor practische
Gemeentepolitiek", 5e jaargang no. 6 FebruLri
1929, blz. 182 e. v.)

§§ Hef program 1929 der Katholieke Staats:
partij bevat menige bepaling welke 61 wel recht
streeks toepasselijk is op de gemeentepolitiek, 61
voor ons een richtsnoer kan zijn hij het vervullen
van onze taak als gemeentebestuurders.
Op die bepalingen zij hier de aandacht geves
figd:
Dat het program daarnaast nog artikelen telt,
die evenzeer voor de gemeenten van recht
streeksch en groot belang zijn, is duidelijk; men
denke slechts aan de herziening der financieele
verhouding tusschen Rijk en gemeenten, de her
ziening der forensenbelasting, afschaffing der
personeele belasting op lokaliteiten, waarin eenig
beroep of bedrijf wordt uitgeoefend (van belang
met het oog op de gemeentelijke opcenten).
De in den aanvang bedoelde bepalingen zijn
de volgende:
L ALGEMEENE BEGINSELEN.
1. Handhaving en doorvoering der katholiek
staatkundige beginselen in wetgeving en bestuur,
vooral ten aanzien van:
het hooghouden van het gezag,
de verhouding tusschen gemeenschap en indb
vidu,
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het huwelijk en de oud
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II. ONDI
1. Handhaving van de
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VIL HANDEL EI"
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het huwelijk en de ouderlijke macht,
de belangen der kinderrijke gezinnen,
de bestrijding der openbare onzedelijkheid.

II. ONDERWIJS.
1. Handhaving van de gelijkstelling van open
baar en bijzonder onderwijs, voor beide soorten
van onderwijs met voorkoming en afsnijding van
ongewenschte verhoudingen en ongemotiveerd
hooge uitgaven.
2. Tegengaan van verdere verzwakking van de
positie van het gymnasiaal onderwijs.
3. Toepassing van gelijkstelling voor het voor
bereidend, het nijverheids en het buitengewoon
onderwijs.
Bevordering van het nijverheidsonderwijs.
5. Regeling van het cursusonderwijs voor de
rijpere jeugd.
III. FINANCIEN.
1. Behoud van het financiëel evenwicht.
2. Belastingverlaging voor zoover daardoor
algemeene nuttige uitgaven voor economische,
sociale en cultureele doeleinden niet behoeven
achterwege te blijven.
VIL HANDEL EN NIJVERHEID.
5. Tegengaan van den woeker.
X. ARBEID.
9. Wettelijke regeling van de rechtspositie van
het overheidspersoneel.
12. Verbod van den arbeid der gehuwde
vrouw in fabrieken en werkplaatsen, als ambte
nares en onderwijzeres in scholen.
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XI. VOLKSHUISVESTING EN
VOLKSGEZONDHEID.
1. Ruimere uitvoering der Woningwet, in dezen
zin, dat niet alleen Rijksvoorschotten worden
verleend voor krotopruiming maar eveneens ter
voorziening in de behoefte aan behoorlijke arbei:
derswoningen.
2. Speciale zorg voor huisvesting van kinder:
rijke gezinnen.
3. Bevordering van het verkrijgen eener eigen
woning.
4. Een zoodanige regeling van de overheids:
bemoeiing op het gebied der volksgezondheid en
ziekenverzorging, dat de confessioneele vereeni:
gingen en inrichtingen onafhankelijk van andere
vereenigingen of instellingen, naar eigen beginsel,
zich vrij kunnen ontwikkelen en werkzaam zijn.
XII.
Meer overheidszorg voor het behoud van de
schoonheid van stad en land.
Het spreekt vanzelf, dat de Kath. Staatspartij
deze en de overige punten bedoeld heeft als leh
draad voor onze vertegenwoordigers in de Sta:
ten--Generaal. Maar ze zouden zeer goed in een
katholiek gemeenteprogram overgenomen kunnen
worden, met eenige wijziging.
Zoo zou in hoofdstuk X gesproken moeten
worden van: regeling der rechtspositie van het
gemeentepersoneel, wering van de gehuwde
vrouw ut de scholen en uit gemeentelijke be:
trekkingen; in hoofdstuk XI zou voor sub 1 ge:
lezen moeten worden: krachtige bevordering van
den woningbouw, niet alleen ten behoeve van
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in welke richting zich de
weegt; wanneer hun optr
in de vergaderingen van
punten van het Staatspr
zij er van overtuigd ziji
weg bewandelen.

IJISVESTING EN
EZONDHEID.
ig der Woningwet, in dezen
Rijksvoorschotten worden
uiming 'naar eveneens ter
oefte aan behoorlijke arbei
or huisvesting van kinder
het verkrijgen eener eigen

krotopruiming, maar eveneens ter voorziening in
de behoefte aan behoorlijke arbeiderswoningen.
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