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CPN-PARTIJCQNFERENTIE OVER IN 195& TE HOUDEN GEMEENTERAADS-EN STATEN-

VERKIEZINGEN (.-juni 1957).

De CPN belegde op 14 en 15 juni 195? in het partijgebouv»

Felix Meritis te Amsterdam een partijconferentie, waarvoor de com-

munistische leden van de gemeenteraden en provinciale staten uit-

genodigd waren. In totaal waren circa 200 personen aanwezig. Doel

van deze conferentie was: onderling beraad,over ds door de partij t.a.v.

de verkiezingen van deze organen in 1958 in te nemen standpunten,

een gedachtenwisseling over het raadswerk en de kandidaatstelling

en het opmaken van een program.

Het belang dat de CPN aan deze conferentie hechtte blijkt o.a.

uit het feit dat "De Waarheid" er drie lange artikelen aan wijdde.

Aan de verkiezing van en het werk in de provinciale staten

ie vrijwel geen aandacht besteed» , er werd uitsluitend over de ge-

meenteraadsverkiezingen gesproken. De conferentie werd ingeleid door

partijvoorzitter Gerben WAGENAAK. De leuzen van de CPN voor de ko-

mende verkiezingen - aldus WAGENAAR - moeten onze algemene doel-

stellingen weergeven als "Vrede", "Verbod atoomwapens" enz., daar-

naast moeten de leuzen aangevuld worden met eisen verband houdend

met de plaatselijke belangen.

Vervolgens besprak WAGENAAE de internationale toestand, de

invloed van de bestedingsbeperking, de gevaren van de atoombom e.d..

De CPN moet; z.i. strijden voor afschaffing van de gemeenteclassifi-

catie .

T.a.v. het gemeenteraadswerk deed hij een tweetal suggesties.

1e. Het instellen van een commissie - bestaande uit een aantal

kameraden met ervaring - die de gemeenteraadsleden, die in

technische kennis te kort schieten, bijstand kan verlenen.

2e. Het (opnieuw) uitgeven van een speciaal blad voor de commu-

nistische gemeenteraadsleden.

Volgens WAGENAAR moet de partij bij de komende verkiezingen

in het algemeen met zuivere CPN lijsten uitkomen en niet met zgn.

bloklijsten. In bepaalde gemeenten kunnen hierop uitzonderingen

gemaakt worden.

- Tijdens -
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Tijdens de verkiezingscampagne zal het zwaartepunt komen te

liggen op Amsterdam en Rotterdam. Hier zijn de sterkste posities

van de CPN en van een vooruitgang in deze gemeenten zullen ook de

andere kunnen profiteren.

Vervolgens kregen de aanwezigen gelegenheid aan de discussie

deel te nemen. Velen maakten hiervan gebruik.

Een van hen merkte op: "De partij moet vooral de belangen van de

tuinders en kleine boeren behartigen, dat ie nog een znvak punt in

het partijwerk".

Het lid van de 2e Kamer Henk GOHTZAK, die tevens lid is van de pro-

vinciale staten van Noord Holland en gemeenteraadslid te Amsterdam,

zeide o.a. "Het ligt waarschijnlijk in de bedoeling zo tegen het

einde van het jaar of tegen de verkiezingen de AOW-uitkering te ver-
.

hogen. Wij moeten dit doorkruisen door deze kwestie nu al regelmatig

en overal aan de orde te stellen".

Verder kwamen talrijke problemen van plaatselijke aard ter

sprake zoals drinkwatervoorziening, gebrek aan sportvelden, tegen-

werking van burgemeesters en van de andere raadsfracties enz. enz.

Partijsecretaris Paul de GROOT gaf een samenvatting van de

discussie ("De Waarheid" besteedde hieraan heel wat meer aandacht

dan aan de inleiding van WAGBNAAE en de opmerkingen van de discus-

sianten) .

De verkiezingen van 1958 zijn volgens De GKOOT in'wezen een

uitspraak over het tegenwoordige noodkabinet, dat zeer wankel staat.

Over de suggesties Van WAGENAAR, die tijdens het debat een

gunstig onthaal gevonden hadden, was De GROOT niet erg te spreken.

T.a.v. de voorgestelde commissie van bijstand was hij van mening

dat niet een commissie maar de partijleiding voorlichting dient te

geven. Het gevaar bestaat dat men met een commissie van de partij-

lijn zal gaan afwijken»

Etn blaadje voor het raadswerk heeft al eens eerder bestaan,

maar dit ging ter ziele. Voordat men opnieuw met een uitgave begint
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moet er ook zekerheid zijn dat het kan blijven bestaan. Het partij-

bestuur zal over deze voorstellen uiteindelijk een beslissing moe-

ten nemen.

Met nadruk stelde De GROOT vast dat de CPN elk afzakken naar het

reformisme, ook op het gebied Van het raadswerk verwerpt.

Het ie onze taak ook een onverzoenlijke ideologische en practische

strijd binnen onze partij te voeren tegen terugval in sociaal-demo-

cratische en andere ontaardingsverschijnselen, daarbij de leninis*-

tische partijpolitiek toepassend.

In het district Utrecht van de CPU is men reeds begonnen met

de samenstelling van een concept-programma voor de a»s. verkiezingen.

Hierin zijn enige punten, die nog nadere uitwerking behoeven.open-

gelaten.

Er zijn zelfs eisen in gesteld, die buiten de competentiesfeer van

de gemeentelijke of de provinciale overheid liggen.

Het ligt in de bedoeling het conceptprogramma na bespreking in het

Utrechtse districtsbestuur aan de plaatselijke afdelingen ter dis-

cussie voor te leggen.

Het programma is er uiteraard op gericht een zo groot moge-

lijk aantal kiezers aan te trekken.

Enige in het Utrechtse conceptprogramma opgenomen punten zijn:

Verhoging bezoldiging onderwijzers en leraren.

Afschaffing college- en schoolgelden.

Verhoging van de steunnormen.

Heffing op de grote vermogens t.b.v. de volkswoningbouw.

Verstrekking van een toeslag op de huur van nieuwe woningen.

Aanleg van een ceritrum voor, bodediensten.

Verbetering van verlichting en bestrating.

Aanleg van een modern Universitair centrum.

Bij iedere school een gymnastiek lokaal.

Sterke uitbreiding van het aantal speelterreinen.

Verhoging van lonen en salarissen - tegen werkclassificatie.

Kosteloze verstrekking van melk op de scholen •
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Terugbrenging van electriciteit-, bustarieven op het oude peil.

Intrekking van het zgn. "Ambtenaren-verbod".

Actieve herdenking van de 5e mei, vrijaf voor scholen en gemeente-

personeel.
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