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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den J3en Februari 1917, ten

Politiekantore.

Voorzitter : Assistent Resident J. A. Einthoven.

AGENDA.

1. Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van

22 en 29 December 1916 en 22 Januari 1917.

2. Voorloopige vaststelling der Begrootingsrekening over

het dienstjaar 1915.

3. Voorstel van het Raadslid-Snel, tot bestrijding van de

kosten van verbetering der wegen uit de opbrengst der

heffing van 20.opcenten op de Landsinkomstenbelas-

ting, alsmede uit het restant-batig saldo van den

dienst 1915.

4, Voorstel van den Directeur der Gemeentewerken tot

beschikbaarstelling van f 25000,— voor het aankoopen

van verhardingsmateriaal ten behoeve van de verbete-

ring der Passarstraat, Tempelstraat, enz.

5. Voorstel van het Raadslid-Wieland tot aanstelling van

een Ingenieur of gediplomeerd Architect in Gemeente-

dienst.

6. Benoeming van een Magazijnmeester,

7. Voorstel tot het in druk doen verschijnen van de No-
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10.

1.

12.

13,

14.

15.

tulen der Raadszittingen, benevens de uitgifte van een

Gemeenteblad, |
Onderzoek van den geloofsbrief en verdere bescheiden,
van het nieuwverkozen lid, den heer W. F, Campen.
Aanwijzing van één lid der Commissie voor de Finan-
ciën (vacature-E. Bouvy).

Aanwijzing van de Commissie voor de vaststelling der
Kiezerslijst (geldig van 24 Mei 1917—24 Mei 1918).
Voorstel van het Raadslid-Snel tot aanstelling in vasten
dienst van de Gemeenteambtenaren in tijdelijken dienst:
L. M. F. de Grave, Ong Hok Hian en C. J. Bosch,
zoomede van den Oppasser ter Gemeentesecretarie :
Bohari.-

Rapporten de Commissie voor de Financiën inzake
accoordbevinding :

a. Verantwoording van den Gemeentekashouder over
December 1916.

b. Verantwoording van den Marktmeester-Collecteur
en den Keurmeester, over het 4e kwartaal 1916.
Voorstel tot vertaling van de Notulen der Raadszit-
tingen in het Maleisch.

Voorstel den Commies Görtz te belasten met de ver-
taling van Notulen enz.

Ingekomen stukken.

a. Rekest dd, 1 Februari 1917 van de N. V. Handel-
maatschappij „Kong Ek” alhier, houdende het verzoek.
om verlenging van den termijn, binnen welken met den
bouw der nieuwe bioscooploods moet zijn aangevangen.
b. Brieven No. 84 B|Z dd. 22 Januari 1917 en No. 110/Z
dd. 30 Januari 1917, van den Adviseur voor de Decen-
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tralisatie betreffende eventueele instelling van het ambt

van Burgemeester voor deze Gemeente.

c. Schrijven No. 66/a ddo. 16 Januari 1917 van den

Adviseur voor de Decentralisatie betreffende slacht-

belasting. |

d. Schrijven van de N. l. Gasmaatschappij te Welte-

vreden No. 4709/Mr. ddo. 28 Januari 1917 betreffende

verklaring inzake eventueele uitbreiding kabelnet.

e. Afschrift-besluit No. 35/8 ddo. 8 Januari 1917 van

den Directeur B. B. betreffende het in beheer afstaan

van eenige terreinen. |

f. Schrijven No. 2054/a dd. 1 Februari 1917 van den

Directeur der B. O. W. betreffende tarief voor gebruik

van latrineledigers.

Grondaanvragen.

Geheim.

Aanwezig zijn alle leden; t. w. de heeren : Baba Soe-

leiman, M. C. H. Buné, J. A. E. van Deursen, Hadji

Mohamad Saleh Hamza daeng Mapata, H, Mesman,

Nio Eng Boe, Mr. H. A. Pet, Th. H. M. Platte, W‚ C.

Snel, J. H. Stocksmeier, A. W. G. Stigter, The Liong

Tjiang en G. Wieland.

Er is één vacature : E‚. Bouvy.

Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.

Te 6.40 ure des avonds opent de Voorzitter de Vergadering

en merkt op:

Alvorens over te gaan tot de behandeling der Agenda,



13 Februarì 1917. an Mn
 

wilde ik mededeelen, dat. ik gaarne eenige wijziging zag
aangebracht in de volgorde der punten van behandeling,
indien de Raad zich daarmede kan vereenigen. Ten slotte
zou ik Uw College in overweging willen geven, heden-
avond in principe te besluiten, de Raadszittingen steeds te
circa 9,30 ure des avonds op te heffen. Heeft een der le-
den bezwaren tegen deze voorstellen ?

De heer Mr. Pet; Als de hand werd gehouden aan het
bepaalde bij het Reglement van Orde, n.l. dat een lid niet
meer dan twee malen over één onderwerp het woord mag
voeren, zouden de Vergaderingen veel eerder kunnen wor-
den gesloten.

De Voorzitter: Als de Raadsleden daartoe medewerken,
wil ook ík daaraan mededoen. Strenge handhaving van het
bepaalde is niet steeds mogelijk; overeen te komen ware, dat
de debatten over het algemeen méér bekort zullen worden,
hetgeen aan de zakelijkheid der afdoening geen afbreuk
zal doen. Gezien de uitgebreidheid der Agenda van heden-
avond, geef ik in overweging, den tijd van 6.40 ure tot
8 ure te besteden aan de verschillende punten der Agenda,
van 8—8,30 ure aan de behandeling van „Ingekomen Stuk-

ken” en van 8.30—9.30 ure in besloten zitting bijeen te
zijn. |

Aldus besluit de Raad.

Punt |: Arresteering van de Notulen der Verga-
deringen van 22 en 29 December 1916 en 22 Janu-
ari 1917. |

De Voorzitter: De concept-Notulen zijn in rondlezingbij de
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leden. geweest en werden met eenige opmerkingen van

weinig belang terugontvangen.

De Notulen worden goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 2. Voorlopige vaststelling der begrootings-

rekening over het’ dienstjaar I915.

De Voorzitter. De begrootingsrekening heeft gedurende één

week voor een ieder ter inzage gelegen, nadat deze door

den fd. Voorzitter met de beide leden der Commissie voor

de Financiën was nagezien en accoord bevonden. Het op-

gemaakte concept-besluit luidt als volgt:

De Gemeenteraad van Makassar,

Gezien en onderzocht hebbende de Rekening van de uit-

gaven en ontvangsten van die Gemeente over het dienst-

jaar 1915,

Gelet op artikel 20 eerste lid van het Decentralisatie-

besluit (St. bl. 1905 No. 137);

BESLUIT:

Het bedrag der uitgaven en ontvangsten van die Reke-

ning voorloopig vast te stellen als volgt:

De uitgaven op: een honderd twee duizend, zeshonderd

twee en zeventig gulden en drie en zeven-

tig cents . . . … … … … … … … … … f 102.672.73

De ontvangsten op: een honderd dertig |

duizend vijfhonderd zestien gulden en ne-

gentig cents . . . … … … … … … … … f 130.516.90

En alzoo het voordeelig saldo op zeven

en twintig duizend achthonderd vier en

veertig gulden en zeventien cents . . . f 27.844,17
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Gedaan ter Openbare Vergadering van den 13en Fe-
bruari 1917.

Het besluit, zoomede de op dit punt betrekking heb-
bende Notulen, worden staande de Vergadering goedge-
keurd en gearresteerd.

Punt 12. Rapporten der Commissie voor de Finan-
ciën inzake accoordbevinding :

a. Verantwoording van den Gemeentekashouder over

December 1916;

b. Verantwoording van den Marktmeester/Collecteur
en den Keurmeester, over het 4e kwartaal 1916.

Worden voor kennisgeving aangenomen.

Punt 8: Onderzoek van den geloofsbrief en ver-
dere bescheiden van het nieuw-verkozen lid, den

heer W.F. van Campen.

De Voorzitter doet den geloofsbrief en de verdere be-
scheiden circuleeren onder de leden.

Geen der leden eenige bemerking hebbende, wordt tot
toelating van het lid W. F. van Campen, besloten.
Hem zal hiervan mededeeling worden gedaan.

Punt 9: Aanwijzing van een lid der Commissie
voor de Financiën (vacature-E. Bouvy).

Met op twee na algemeene stemmen wordt de heer W,
F, van Campen als lid aangewezen.
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Hem zal worden gevraagd of hij zich de keuze laat wel-

gevallen.

Punt 10: Aanwijzing van de Commissie voor de

vaststelling der kiezerslijst. (Geldig van 24 Mei
1917—24 Mei 1918.)

Aangewezen worden de leden Mesman en Wieland, die

verklaren de benoeming aan te nemen.

Punt 16: Grondaanvragen.

De Voorzitter: Ter vorige Vergadering staakten de stemmen

over de kwestie, of al dan niet met gesloten deuren zoude

worden beraadslaagd over grondaanvragen, welke aan den

Raad om advies worden toegezonden. Het komt me ge-

“wenscht voor, hedenavond daaromtrent, ook voor de toe-

komst, eene beslissing te nemen. Tegen openbare behan-

deling bestaan m. i. geen overwegende bezwaren. Dat ani-

mositeit zoude ontstaan, indien bekend wordt, wèlk lid of

welke leden „tegen” stemden bij de behandeling van

grondaanvragen, is wel mogelijk, doch het in geheime zit-

ting genomen besluit blijft toch ook niet geheim: de te-

genstemmers zullen tòch bekend worden. Het Gemeentebe-

lang zal door openbare behandeling evenmin worden ge-

schaad.

De heer Snel: Nu de Gemeente de beschikking heeft

over een uitbreidingsplan, verdient het zeker aanbeveling

over de grondaanvragen in geheime zitting te beslissen.

De Directeur der G. W. zal straks bij de aanwijzing der +

terreinen op de kaart, telkens het uitbreidingsplan moeten

noemen en ben ik ook dáárom vóór behandeling in beslo-
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ten zitting. Dat Raadsleden zaken in geheime zitting be-

handeld, aan de buitenwacht mededeelen, pleit niet voor

hen.

De Voorzitter: De beslissingen van den Raad kunnen niet

geheim blijven: de grondaanvragen worden n.l. per ge-

wonen brief den Raad toegezonden, en den Gouverneur

wederom aangeboden, de decisie in een register ingeschreven :

iedereen kan er dus inzage van nemen. De Chef van het

Kadastraal Bureau berichtte in een nog te behandelen schrij-

ven, dat zijne instructies luiden, dat zooveel mogelijk dient

te worden vermeden het afgeven van meetbrieven, welke

later vermoedelijk zullen worden gewijzigd door het afsnij-

den van te reserveeren strooken enz, terwijl van terreinen,

welke niet voor uitgifte in eigendom vatbaar zijn, geen
meetbrieven mogen worden vervaardigd, zulks ter voorko-

ming van noodelooze kosten. Hoe kan men van geheimhou-
ding spreken? Om speculatie in door de Gemeente even-
tueel-benoodigde perceelen te voorkomen, waren al dadelijk,

als de Regeering den betreffenden grond niet in eigendom
afgeeft, de Inlandsche bezitsrechten af te koopen. Zulks
kan volgens ontvangen mededeeling van den Adviseur voor
de Decentralisatie, met groote kans op succès bij de Re-
geering worden voorgebracht. Perceelen, zoowel eigendom
als die waarop Inlandsch bezitsrecht rust, kunnen te al-

gemeenen nutte worden onteigend. De rechter beslist, wel-
ke prijs moet worden betaald voor den grond, zoodat van
opdrijving geen sprake kan zijn, al zal minnelijke schikking
steeds de voorkeur verdienen. Thans ware in stemming te
brengen het voorstel-Snel tot het behandelen van grondaan-
vragen in geheime zitting.
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De heer Stigter: Ook m. i. is het niet noodig zulke za-

ken met gesloten deuren te behandelen.

Met 11 tegen 3 stemmen besluit de Raad grondaanvragen

in het openbaar te behandelen.

De heer Snel: Nu de geheimhouding in zake grondaan-

vragen is opgeheven, wilde ik vragen, of dit ook geldt voor

het uitbreidingsplan der Gemeente ?

De heer Stigter: De détails van het plan bekendmaken,

verdient natuurlijk geen aanbeveling: het, plan zooals het

in groote trekken werd aangenomen, behoeft echter niet ge-

heim te blijven.

De heer Wieland : Het is onmogelijk, zóó iets geheim te

houden.

__ De heer Snel: Ik verzoek in stemming te brengen mijn

voorstel, het uitbreidingsplan der Gemeente, zooals het on-

langs werd vastgesteld, geheim te houden.

Met 10 tegen vier stemmen wordt bepaald, dat geen ge-

heimhouding in zake het uitbreidingsplan, zooals het in

ruwe trekken werd ontworpen, wordt opgelegd.

Denter Vergadering aanwezigen Directeur der G. W.

wordt verzocht de terreinen, waarop de grondaanvragen be-

trekking hebben, op eene kaart aan te wijzen.

Hierna worden de verschillende grondaanvragen in be-

handeling genomen, met uitzondering van de aanvragen 17,

18 en 19, de beide eerste van den heer H. Mesman en de

laatste van Oei Keng Lie, welke in verband met de bin-

nenkort te verwachten resultaten van de opname voor de

verbreeding van den Goaweg, voorloopig worden aange-

houden.
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Punt 15: Ingekomen stukken.

a. Rekest dd. [ Februari 1917 van de N. V. Han-

delmaatschappij „Kong Ek” alhier, houdende het

verzoek om verlenging van den termijn, binnen

welken met den bouw der nieuwe bioscooploods

moet zijn aangevangen.

De Voorzitter: Alvorens dit rekest in behandeling te ne-

men, meen ik het volgende onder Uwe aandacht te moeten

brengen : de rekestrant spreekt van „onvoorziene omstandig-

heden”, doch diligent heeft hij zich niet betoond.

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur behoort, zooals alge-

meen bekend, bij het indienen van bouwaanvragen, hierbij

eene teekening enz. in duplo te ontvangen; zulks werd

echter door „Kong Ek” verzuimd, waarvan hem 1 Decem-

ber jl. mededeeling werd gedaan; eerst den 26en d. a. v.

bood hij de verlangde bescheiden aan. 4 Januari d. a. v.

werd hem vergunning verleend.

De heer Stocksmeier: Ik wilde voorstellen, voorloopig

althans, het verzoek niet in te willigen: de man tracht den

Raad aan het lijntje te houden, zooals de „Sientje Bioscoop”

dat verleden jaar ook beproefde. De Raad betrachtte reeds

voldoende consideratie.

De heer Snel: Mijn voorstel is, op het rekest niet in te

gaan. |

De heer Stigter: Er zijn wèl motieven om op het rekest

in te gaan: het door den Raad goedgekeurde project zal

eene blijvende ontsiering van de plaats vormen. „Kong Ek”
verklaarde zich bereid, wat beters te bouwen, indien zijn ”
verzoek wordt ingewilligd. Het verdient zeker uit aesthe-
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tische overwegingen aanbeveling, den man tegemoet te ko-

men. De door hem genoemde termijnen waren echter 1

maand te vervroegen, t‚.w. 1 April 1917 moet een ernstig

begin gemaakt zijn met den bouw, per 1 Augustus e. k.

moet het gebouw gereed zijn.

De Voorzitter: Als het verbeterd project niet wordt goed-

gekeurd, heeft rekestrant weder eene mooie gelegenheid tot

uitstelvragen.

De heer Wieland. Heeft U reeds antwoord, heer Voor-

zitter, op Uwe telegrafisch-gedane vraag aan den Procu-

reur-Generaal, of bioscoopondernemingen onder de z. g.

„Hinderwet” (Bepalingen op het oprichten van fabrieken

en neringen) vallen? Indien de „Hinderwet” ook van toe-

passing is op dergelijke zaken, wie betaalt dan de kosten,

door „Kong Ek” reeds gedaan en de schadevergoeding,

indien omwonenden bezwaar hebben.

De Voorzitter: Aan eventueele opmerkingen van om-

wonenden kan wellicht worden tegemoetgekomen door b. v.

aan den bioscoopeigenaar de verplichting op te leggen, dat

slechts strijkmuziek mag worden ten gehoore gebracht en

wel binnen in de loods, dus niet buiten vóór de loods,

enz. De Directeur B.B. zal dan geen overwegende bezwa-

ren kunnen hebben. Vermoedelijk valt het bioscoopbedrijf

echter niet onder de z. g. Hinderwet,

Het voorstel-Snel tot deponeering van het rekest, wordt

met 11 tegen 3 stemmen verworpen.

Daarna wordt het voorstel-Stigter met 3 stemmen tegen,

aangenomen.

In verband met het in den aanvang der Raadszitting be-
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slotene, wordt de verdere behandeling der Agenda ver-
daagd tot de volgende openbare vergadering.

De Voorzitter stelt de gebruikelijke rondvraag.
De heer Snel: Mijnheer de Voorzitter, er is mij gezegd,

en het wordt in de stad gefluisterd, dat de heer Wieland
stukken in de „Makassaarsche Courant’ betreffende Ge-
meentezaken, plaatste.

De heer Wieland interrumpeert: Op krantenberichten be-
hoeft de Raad niet in te gaan.

De heer Snel: Vroeger werd daar wél op ingegaan: in
elk geval kan de Raad afwachten, wàt ik in het midden
wil brengen. _

De heer Wieland: Zoo iets behoort niet in den Raad
thuis !

De heer Snel: Er is beweerd, dat het er niet toe doet,
WIE de bedoelde stukken in de krant schreef. Ik ben het
daarmede niet eens: als een Raadslid de krantenberichten
schreef over de gestie van den Raad of over zijne ambte-
naren, dan heeft hij zijnen plicht verzuimd, want hij had
dat in Raadzitting moeten voorbrengen. De Raad dient hem
daarvoor ter verantwoording te roepen, want dat lid zoude
dan in gebreke zijn geweest; zulks klemt te meer, daar de
heer Wieland tevens lid der Technische Commissie is,
Toch weiger ik te accepteeren, dat de heer Wieland de
schrijver is en het is dààrom, dat ik ons medelid wil reha-
biliteeren. Niemand ter stede gelooft, dat HIJ de schrijver
is, Ik wil, zoo Is gezegd, hem rehabiliteeren; hij, die 4!/,
jaar naar beste weten de belangen der Gemeente behartig-
de, is erin gevlogen. Waarom zoude hierover niet mogen
worden gesproken: het betreft toch een lid van onzen Raad|
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Heb ik niet het recht beschouwingen ten beste te geven,
om den heer Wieland, wiens naam als schrijver der stuk-
ken wordt genoemd, in eere te herstellen ? |
De heer Stigter: Het geldt een zaak, welke niet in den

Raad thuisbehoort. Ik begrijp niet, dat sprake kan zijn van
blameeren: ieder Raadslid is toch vrij te doen, wat

hem goeddunkt. Acht een Raadslid, al is hij tevens lid der
Technische Commissie, het beter eene dergelijke zaak in
eene krant te bespreken, dan is hij vrij dat te doen. Ik
ben sterk fegen behandeling dezer kwestie in Raadszitting.

De heer Wieland: Ik wensch niet door den heer Snel te
worden gerehabiliteerd. Volkomen ben ik het eens met den
inhoud der „OZO”- stukken en alle Gemeentenaren zijn het

er mede eens.

De heer Stigter: Verzoeke het voorstel-Snel over al of
in behandelingneming der kwestie inzake krantenberichten,
in stemming te brengen. Ik persoonlijk ben sterk tegen be-
handeling.

De heer Snel: Aan de zaak zit eene andere kwestie vast.
Onlangs werd de Secretaris geattaqueerd en plaatsten bijna
alle leden een stuk in de krant, om de onjuistheid der ge-

dane beweringen te weerleggen: de Secretaris aanvaardde
toen die hulp, welnu, ook thans worde een Gemeente-

ambtenaar gerehabiliteerd.

De heer Stigter: U vraagt, of de heer Wieland de schrij-
ver is, dat iseene vraag, los van de kwestie tot rehabilitatie

van een Gemeenteambtenaar.

__Met dit laatste voorstel kan ik accoord gaan. Als U ech-

ter de vraag stelt, wie de schrijver der stukken in de krant

is, dan protesteer ik.
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De Voorzitter: Dat wòrdt niet gevraagd.

De heer Stigter: Hier wordt uitgemaakt, wie de schrijver

is. Dat heeft met den aanval op het beleid van den Direc-

teur der G. W. niets te maken.

De heer Snel: Ik vraag stemming over de zaak-zelve;

daarna over het rehabiliteeren van den Directeur der G. W.

De heer Wieland: Ik ben er tegen, krantenartikelen in

behandeling te nemen.

Bij stemming over de vraag, of behandeling van het

krantenartikel geoorloofd is, staken de stemmen, zoodat de

volgende vergadering de beslissing zal brengen.

Het tweede voorstel van het lid Snel n. 1. eenige opmer-

kingen te mogen maken ter rehabilitat'e van den Directeur

der G. W., wordt met 8 tegen 3 stemmen aangenomen.

De heer Snel: Ik wil de zaak even naar voren schui-

ven: de kwestie-Wieland is niet precies in den haak. Ik

heb in de Notulen der vroegere Vergaderingen gesnuffeld.

Veel tijd stond niet ter beschikking: Zaterdag-middag was

het Gemeentehuis gesloten en Maandag-middag was ik bij

het sluitingsuur van de Secretarie verplicht mijne studie te

staken. Bij de behandeling der Gemeentebegrooting voor

het jaar 1914 in de Raadszitting van den 20en Februari 1914,

zeide het lid Wieland bij bespreking van artikel 18. „Zwa-

re herstellingen van wegen en daartoebehoorende werken”,

dat deze post kon vervallen in afwachting van het toege-

zegde geld der Regeering. Waar in de krant den Directeur

der G. W. een verwijt werd gemaakt, dat er wèl geld is,

doch dat het niet wordt besteed, draagt de Raad daarvan

de verantwoordelijkheid. Artikel 20 dier begrooting t. w.

„Zware herstellingen van spoelleidingen, goten en riolen”, was
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een „memorie’’-post, dus was daarop niets uit te geven.

In de Raadszitting van den f7en December 1914 maakte

de heer Van West de opmerking, dat „eindelijk batige saldi

waren verkregen”, er werd toen niet geprotesteerd. Inder-

daad, mijnheer de Voorzitter, zijn de wegen zoo slecht niet.

Wie, zooals U onlangs, b. v. de wegen te Batavia, Buiten-

zorg en Djocja heeft gezien, en U niet bekend, mij wél, de

wegen van Solo, zal paf staan en maakt Makassar daarbij

geen ongunstigen indruk, waarbij niet moet worden verge-

ten, dat wij in zeer abnormale tijden leven. De wegen hier

zijn zandwegen, toch wordt gesproken van slecht onder-

houd; dat elke boom een mestvaalt zoude verbergen is

overdrijving te noemen. Die overdrijving zit er dik op:

geen „zoeklicht” werd in werking gesteld, doch eene eigen-

aardige intrige werd begonnen. Wie achter de schermen

heeft gekeken, weet drommels goed, waarom een hak moest

worden gezet, en ik wil dien persoon voor het voetlicht

halen. Ik bezweer den Raad, niet toe te laten, dat een ambte-

naar wordt beklad; ik eisch de vergunning van den Raad om

twee personen te ontmaskeren, die middels kuiperige ma-

nieren, anderen een hak zetten. Laat de stemmen hierover

niet staken !

De heer Wieland: Ziedaar den verdediger der onschuld !

Wat de heer Snel heeft beweerd is gezwam, want de ge-

wraakte krantenartikels bevatten waarheid en niets dan de

waarheid. Dat ik telkens de schrijver werd genoemd, doet

me opmerken, dat zulks nog is uit te maken. Ik neem de

woorden van heer Snel voor notificatie aan.

De heer Stigter … Het resultaat door het krantengeschrijf

verkregen, is, dat méér dan ooit aan de wegen werd ge-
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daan. In het midden latende, wie gelijk heeft, komt me elke
aansporing noodig voor: geen plaats is zoo „beroerd”’ als
Makassar, dat toch een plaats van „Standing” is. De actie
in de krant heeft bewerkt, dat eene verlevendiging is te
constateeren in de verbetering der wegen en hoop ik, dat
die verbeteringen van blijvenden aard zullen zijn. De ge-
plaatste stukken misten de uitwerking niet, ik wilde, dat de
Gemeentedienst zóó doorging als sinds eenige dagen is te
aanschouwen.

De Voorzitter: Het geschrijf kan wellicht van invloed zijn
geweest; ik meen echter te moeten opmerken, dat de Se- |
cretaris me er maanden geleden op attendeerde, dat de
post „Onderhoud van wegen“ werd overschreden. Het
hoogstnoodzakelijke kon dus slechts geschieden: wat ge-
wenscht voorkwam, werd gedaan, terwijl vroeger niet de
beschikking bestond over een tweede, lichtere stoomwals:
nu kan daardoor beter worden aangepakt. Een nieuwe Ge-
meentebegrooting is thans begonnen te werken, dus zijn er
nieuwe fondsen. De wegen zijn inderdaad „beroerd”, dat
geef ik toe, Dat Makassar ten achter staat bij andere Indi-
sche Gemeenten, vindt zijne oorzaak in den toestand, waarin
de wegen werden overgenomen van de Regeering. Drin-
gende verbetering ging boven de financieele draagkracht
van deze Gemeente. Thans eerst bestaat een verbeterings-
plan der wegen.

De heer Stigter: Ik sprak niet over de oorzaken, doch
over de feiten. Er moet niet worden gezegd, dat de wegen
„nogal slecht” zijn.

De Voorzitter : De overdrijving zit er in de krantenartikelen
zóó dik op. Niet vergeten dient te worden, dat b.v. in de
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Gemeente Buitenzorg met een zwaren regenval als hier,

doch waar verhardingsmateriaal voor het grijpen ligt, wat

hier niet het geval is, de wegen toch ook „beroerd”

zijn. Ook vormen hier haven en stad één aaneensluitend

geheel, hetgeen te Soerabaja, Semarang en Batavia

niet zoo is, zoodat hier de minder gunstige toestand

aan en bij de haven meer opvalt, dan elders. De

Ambtenaar voor Chineesche zaken vond het Chi-

neesche kamp hier beter dan dat in groote plaatsen

op Java.

De heer Stigter: Als de opmerking wordt gemaakt, dat

de wegen „beroerd” zijn, behoeft daar toch niets méér

achter te zitten ?

De Voorzitter: Niet iedere boom verbergt een mestvaalt,

niet alle wortels steken boven den grond uit.

De heer Stigter: Ik protesteer tegen het uiten van andere

dan zakelijke overwegingen.

De heer Platte: Er kon méér diligentie worden betracht

door den Directeur G.W. Onlangs klaagde ik in den Raad

over den slechten toestand van een wegje in Kg. Boetoeng;

twee dagen later was het in orde gemaakt. Waarom moet

toch eerstom verbetering worden gevraagd? Tello- en Goa-

weg worden verbeterd, omdat een Gouverneur, die met

zijnen auto berijden moet. Krijgen andere wegen geen beurt?

Waarom moet steeds pressie worden uitgeoefend, waarom

doet de Directeur der G.W. dat alles niet uit eigen bewe-

ging? Als de Gemeentesecretaris het een eer vindt, zijn

kantoor in orde te hebben, dan kan ook de Directeur der

G. W. ervoor zorgen, dat de wegen. in orde komen. De
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hoofdwegen werden vroeger met de stoomwals ingereden ;

nu geschiedt dit eerst, nadater wordt geklaagd. De Gezag-

hebber te Soengoeminassa bestrooit 4 malen per jaar zijne
wegen met grind: hier geschiedt dat niet. Ik begrijp niet,

waarom de Directeur der G. W. dat niet zelf doet, waarom

eerst onaangenaamheden afgewacht? De kosten zijn toch

niet zóó groot.

De Voorzitter : Den Directeur der G. W. ontbreekt „pushing
power“: er is inderdaad niet veel voortgang in de zaken,

wellicht ook toe te schrijven aan te groote bescheidenheid
van dien ambtenaar. Er zijn Gemeenteambtenaren, die steeds

méér eischen en heb ik den Directeur der G.W. reeds
eerder in overweging gegeven, voorstellen te doen en niet

te bescheiden te -zijn.

De heer PlatteVroeger werden de wegen elk jaar be-
grind; tegenwoordig wordt karangsteen op de wegen gelegd.

De Voorzitter … Grind, aldus besloot de Raad, mocht niet

meer worden aangewend.

De heer Mr. Pet» Steenslag mag wél worden gebruikt,
doch alles werd verkocht aan de Havendirectie.

De Voorzitter „ Hetis toch ook een Gemeentebelang, de

Wilhelminakade in orde te hebben !

De heer Snel: Heer Voorzitter, U merktet op, dat geen

fondsen disponibel waren om te verwerken en heeft m. i,

de Directeur der G, W. verstandig gehandeld, door de pos-
ten niet te overschrijden. Inderdaad, hij is bescheiden, hij
werkt liever zelf dan personeelsuitbreiding te vragen. Ver-

zoeken om uitbreiding werden 2 malen afgewezen, daarop

kon blijkbaar niet worden ingegaan. De heer Platte verzette
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zich tegen de benoeming van een magazijnmeester: de

Opzichter-Uitvoerder kon dat werk er wel bij doen, werd

gezegd. De cijfers der batige saldi zijn uit de lucht gegre-

pen: ik weiger mede te doen aan het werpen van een blaam

op den Directeur der G. W.

De heer Platte: Verzet heb ik mij niet; ik heb alleen

gevraagd om inlichtingen. Eerst werd een Opzichter-Uit-

voerder benoemd, toen een Magazijnmeester en was dáárom

mijne vraag, of de eerste niet die kleinigheid er bij kon

doen om de te creëeren betrekking van magazijnmeester te

doen vervallen ? Ik informeerde slechts en toen bleek, dat

combinatie der betrekkingen niet mogelijk zoudezijn, stemde

ik vóór, bovendien ik stemde bij voorgestelde personeelsuit-

breidingen steeds voor.

De heer Wieland : Zoolang ik Raadslid ben, heb ik nooit

een voorstel van den Directeur der- G. W. in den Raad

gezien; nu eerst doet hij een voorstel om f 25000. te

voteeren voor aankoop van verhardingsmateriaal. Noem me,

heer Snel, één voorstel van den Directeur der G. W.; dat

kunt U niet, want hij stelde nimmer iets voor.

De heer Snel: Ik zal U na raadpleging der Notulen alle

voorstellen opsommen.

De heer Stigter: Onder voorstellen, heer Snel, wél te

verstaan : plannen met begrootingen, teekeningen enz.!

De Voorzitter stelt nogmaals de gebruikelijke rondvraag.

De heer Buné: Bij den brand in de Passarstraat van 9

dezer, werd verkoolde rottan weggesleept, welke thans erg

in den weg ligt. Kan dat niet spoedig worden opgeruimd ?

De Voorzitter: Er zal voor worden zofggedragen.
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Te 9.20 ure des avonds gaat de Raad in geheime zitting

over.

Voor de opmaking :

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

… Gearresteerd in de Vergaderingen

van 13 Februari 1917 (gedeeltelijk)

en 16 Maart 1917.

De Voorzitter,

J. A. EINTHOVEN.
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