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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-

dag, den Jóen Februari 1917, ten

Politiekantore.

Voorzitter … Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA.

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 13

Februari 1917.

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

kosten van verbetering der wegen uit de opbrengst

der heffing van 20 opcenten op de Landsinkomsten-

belasting, alsmede uit het restant-batig saldo van den

dienst 1915.

3. Voorstel van den Directeur der Gemeentewerken tot

beschikbaarstelling van f 25000.— voor het aankoopen

van verhardingsmateriaal ten behoeve van de verbe-

tering der Passerstraat, Tempelstraat, enz.

« 4. Voorstel van het Raadslid-Wieland tot aanstelling van

een Ingenieur of gediplomeerd Architect, in Gemeen-

tedienst,

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

tulen der Raadszittingen, benevens de uitgifte van een

Gemeenteblad.

6. Voorstel tot vertaling van de Notulen der Raadszit-

tingen in het Maleisch.



10.

11.
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Voorstel : den Commies Görtz te belasten met de ver-
taling vân Notulen, enz. |
Voorstel van het Raadslid-Snel tot aanstelling in vasten
dienst van de Gemeente-ambtenaren in tijdelijken dienst:
L. M. F, de Grave, Ong Hok Hian en J. C. Bosch,
zoomede van den Oppasser ter Gemeentesecretarie :
Boharie.

Ingekomen stukken :

d. Brieven No. 84 B/Z dd. 22 Januari 1917 en No.
110/Z dd. 30 Januari 1917, van den Adviseur voor
de Decentralisatie, betreffende eventueele instelling
van het ambt van Burgemeester voor deze Gemeente.
Schrijven No. 66/a dd. 16 Januari 1917, van den
Adviseur voor de Decentralisatie, betreffende slacht-

belasting.

Schrijven van de N.-l, Gasmaatschappij te Wel-
tevreden No. 4709/Mr. dd. 29 Januari 1917, betref-
fende verklaring inzake eventueele uitbreiding
kabelnet.

Afschrift-besluit No. 35/8 dd. 8 Januari 1917 van
den Directeur B. B, betreffende het in beheer
afstaan van eenige terreinen.

Schrijven No. 2054/a dd. 1 Februari 1917 van den
Directeur B. O. W. betreffende tarief voor gebruik
van latrineledigers.

Schrijven No. 306 dd. 18 December 1916 van den
Chef van het Kadastraal Bureau alhier, betreffende
uitreiking meetbrieven.

Geheim,

Benoeming van een Magazijnmeester.
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Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, M.C. H.

Buné, H. Mesman, Mr. H. A. Pet, Th. H. M. Platte, W. C.

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

en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving het lid Hadji Mohamad Saleh;

zonder kennisgeving de leden J. A.E. van Deursen, Hamza

daeng Mapata en Nio Eng Boe.

Er is één vacature: (E. Bouvy).

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

Te 6.35 ure des avonds opent de Voorzitter de Vergadering,

verklaart deze openbaar en merkt op, dat de concept-Notu-

len der Raadszitting van den 13en dezer, reeds gereedkwa-

men, doch nog niet in rondlezing werden gezonden. De

vraag wordt gesteld, of een der leden voorlezing, zooals

art, 4 van het Reglement van Orde voorschrijft, wenscht, of

rondzending ?

De heer Wieland. Jk verzoek U, alvorens verder te

gaan, mij even het woord te verleenen. Ter geheime zitting

van den 13en dezer, heeft zich een treurig incident voor-

gedaan, werd n.l. de Gemeentesecretaris, door een der

leden beleedigd en verlang ik, dat bedoeld Raadslid zijne
verontschuldigingen aanbied, aangezien bijna gansch Makas-

sar met het toen voorgevallene bekend is.

De Voorzitter : Door U wordt eene zeer delicate kwestie
voorgebracht, welke ontstond in eene geheime zitting.

Het bewijs is opnieuw geleverd, dat zaken in geheime
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Raadszittingen behandeld, niet geheim blijven en denzelf-

den avond reeds bekend zijn. Het is zeker laakbaar te noe-

men, dat ruchtbaarheid aan het geval werd gegeven,

De heer Wieland: Eenige menschen, wier namen me be-

kend zijn, hebben buiten de Vergaderzaal staan luisteren

en het gehoorde verder verteld.

De Voorzitter : Het is indiscreet, te blijven luisteren; alle

deuren en ramen potdicht te houden, is niet mogelijk:

luchtigheid is gewenscht. |

De heer Wieland: Laat de Politie het kantoor afzetten!

De Voorzitter: Men dient toch op de discretie van het pu-

bliek te kunnen vertrouwen? Kan echter het op die ma-

nier bekend worden van zaken, grond opleveren tot het

doen van een voorstel als de heer Wieland wenscht ?

De heer Mr. Pet: Het incident had plaats in besloten

zitting, dus besprekingen daarover moeten ook in geheime

zitting geschieden. De heer Snel heeft na afloop der be-

treffende vergadering zijne excusses aan den Secretaris in

tegenwoordigheid van een vijftal leden aangeboden,— of de

heer Snel die verontschuldigingen in de straks te houden

besloten zitting wil herhalen, is iets, dat hijzelf moet weten;

daarmede heeft de Raad niets te maken.

De heer Stocksmeier: Volkomen ben ik heteens met de

opvattingen van den heer Pet.

De Voorzitter: Het incident had plaats in den boezem van

den Raad en dient ook dáár in orde te worden gemaakt.

De heer Snel: Niet het minste bezwaar heb ik er tegen,

hetgeen ik in beperkten kring deed, in het openbaar te

herhalen. Als de heer Wieland erop staat, wil ik zulks

doen: ik heb nooit gehoord, dat het iemand kwalijk geno-
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men kan worden, als hij ruiterlijk erkent ongelijk te heb-

ben gehad.

De heer Wieland: Aan U de beslissing, heer Snel, wát

te doen.

De heer Stocksmeier: Zulks in het openbaar te doen,

daartegen heb ik bezwaar. De buitenwereld heeft met de

kwestie niets te maken. De heer Snel heeft reeds, o.a. in

het bijzijn van den heer Wieland, zijne verontschuldigingen

aangeboden: nu wordt het eene komedievertooning, en

daarmede kan ik me niet vereenigen. |

De Voorzitter : Van eischen door den heer Wieland kan geen

sprake zijn. |

Wil de heer Snel uit eigen beweging de gemaakte ex-

cuses herhalen, dan zal dit beter in besloten zitting kunnen

geschieden. Ik ben het eens met de opinie der heeren Pet

en Stocksmeier.

De heer Snel: Gaat de Raad met het verlangen van het

lid-Wieland mede ?

De heer Stigter: Ook ik ben tegen verdere bespreking.

Ter geheime zitting van den 13en dezer, is iets voorgeval-

len; eene enkele onaangename opmerking is bekend geworden,

terwijl de heer Snel na afloop dier Vergadering heeft ver-

klaard, het gezegde te willen herroepen: laat de zaak wor-

den gesloten. Eris meer dan voldoende aanleiding om niet

verder op de kwestie in te gaan, en het is dààrom, dat ik

voorstel, het incident, gehoord de opmerkingen ter zake

van den heer Snel, gesloten te verklaren.

De heer Wieland: Met het voorstel-Stigter ga ik accoord.

De Voorzitter : Terugkomende op
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Punt 1: Arresteering van de Notulen der Verga-

dering van 13 Februari 1917,

zij medegedeeld, dat de concept-Notulen in rondlezing zul-

len worden gezonden.

Punt 2: Voorstel van het Raadslid-Snel, tot be-

strijding van de kosten van verbetering der wegen,

uit de opbrengst der heffing van 20 opcenten op

de Landsinkomstenbelasting, alsmede uit het restant-

batig saldo van den dienst 1915.

De heer Snel: In verband met mijne opmerkingen, ter

vorige Vergadering gemaakt, zal de indruk bij de leden

zijn ontstaan, dat er weinig gelegenheid is geweest, bijzon-

dere zorg aan de wegen te besteden. Bij de behandeling

der Begrooting voor het jaar 1915 werd de post „Onder-

houd van wegen’ verminderd. —zulks geschiedde eveneens

bij de vaststelling der begrooting voor het jaar 1913, toen

het uitgetrokken bedrag met f 1000. — werd verlaagd. Ter

Raadszitting van 12 Februari 1913 werd besloten den we-
gen eene goede beurt te geven: voor de verharding van

den Hospitaalweg, zoomede tot verbetering van eenige we-
gen in Kampong Wadjo, werd aan de Regeering subsidie
gevraagd, doch tot nu toe niet verkregen. De begrooting
voor het jaar 1917 werd eveneens met zeer veel moeite
sluitend gemaakt; op de opbrengst van 20 opcenten op de
Inkomstenbelasting mocht bij de vaststelling dezer begroo-
ting niet worden gerekend, wijl op dat tijdstip de betref-
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fende Verordening nog niet was goedgekeurd door de Re-

geering. Het gedeelte van het voordeelig saldo van het

dienstjaar 1915, waaraan nog geene bestemming is gege-

ven, ware over te schrijven op het artikel „Onderhoud van

wegen”, of wáár noodig, op den post „Onderhoud van go-

ten, spoelleidingen en riolen”, enz. Dit bedrag ad f 3000.—

(ten rechte slechts f 1270,99'/,: Secr.), vermeerderd met de

geraamde opbrengst van de opcentenheffing op de Inkom-_

stenbelasting, geeft een totaal van circa f 21000 —, welke

som de Directeur der Gemeentewerken garandeert te zullen

verwerken. |

De heer Wieland. Dat bij de behandeling van de be-

grooting voor het jaar 1913 de post „Onderhoud van we-

gen” met f 1000. — werd verminderd, gelijk de heer Snel

opmerkte, heeft niet belet, dat bij afsluiting van den dienst,

toch op dat artikel een voordeelig saldo van f 3000.— on-

geveer, werd verkregen. Hierop wilde ik even de aandacht

vestigen.

De heer Stigter … Ik acht het vreemd, 20 opcenten op de

Landsinkomstenbelasting te heffen, speciaal noodzakelijk

geacht voor aflossing en rente der aan te gane obligatie-

leening ad een half millioen, en die te besteden voor ge-

heel andere doeleinden. Is dat wel in den haak? Terecht

kan m.i. het publiek de opmerking maken, dat het dáár-

voor geene hoogere belasting wil betalen. Ter verbetering

der wegen zegde de Regeering immers een subsidie van

ten hoogste f 40.00°.— per jaar toe; op de indiening van

begrooting en plannen door de Gemeente wordt gewacht,

alvorens bedoeld bedrag wordt uitgekeerd. Het geld van

de opcentenheffing stelt de Gemeente in staat eerder af
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te lossen en mag ‘dat, naar het mij voorkomt, niet voor

andere zaken worden besteed.

De Voorzitter … Ook ik gevoel veel voor de opmerking van
den heer Stigter, al dient in aanmerking te worden geno-
men, dat, gegeven het stadium, waarin het leeningsplan
zich bevindt, aan eene aflossing vóór einde 1918, niet be-
hoeft te worden gedacht. Uit de gewone, loopende midde-

“len zijn de kosten van zware herstellingen niet te bestrij-
den, daar op het oogenblik niet de beschikking is over
zóóveel geld, Behalve aan de wegen, ware ook aan de rio-
len, goten enz. alles te besteden, wat er te besteden is. In
de algemeene begrooting, loopen, zooals van zelf spreekt,
de ontvangsten en uitgaven door elkander. In principe werd
besloten de opbrengst der 20 opcenten aante wenden voor
aflossing en rentebetaling der leening, doch wordt dat geld
het eerste jaar niet gebruikt, dan behoeft die meerdere bate
toch niet te worden aangehouden ? Opgemerkt worde echter,
dat het geraamde bedrag aan opcenten op de Inkomstenbe-
lasting in het gunstigste gevaleerst tegen het einde van het
jaar zal zijn ontvangen. à
De heer StigterAls het geld wordt bewaard, kan eerder

worden afgelost. De Raad voteerde gelden ter aflossing van
kapitaal en rente,— eene andere bestemming daaraan tege-
ven komt me niet juist voor. Wellicht echter zijn mijne
bezwaren te ondervangen. Ik ben er niet bepaald tegen, zie
er alleen iets vreemds in.

De heer Stocksmeier Met de opvatting van den heer
Stigter ben ik het eens. Uit de door mij geraadpleegde
Notulen blijkt, dat tot dekking van de aan te gane leening,
verder tot het omzetten van memorieposten in uitgaafpos-
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ten, de heffing van 20 opcenten op de Landsinkomstenbe-

lasting werd goedgekeurd. Het moet toch een eigenaardi-

gen. indruk op de bankinstelling, welke de leening op de

markt zal brengen, maken, dat reeds het eerste jaar van de

heffing van opcenten op de Inkomstenbelasting, op het

prospectuste vermelden als garantie voor richtige betaling

van kapitaal en rente, dit bedrag {voor geheel andere doel-

einden wordt aangewend: zulks zal het crediet der Ge-

meente schaden.

De heer SnelDe heer Wieland weet toch,— hij was toen

reeds Raadslid,— dat er met de begrooting van het jaar 1913

veel „hommeles” is geweest en op de oude begrooting

moest worden gewerkt, zoolang de nieuwe niet was goed-

gekeurd. Er moest dus zoo zuinig mogelijk worden omge-

sprongen met het geld.

De Voorzitter … U, heer Snel, rekt de debatten te lang.

De heer Snel. In elk geval werd den Directeur der

G. W. destijds opgedragen, zoo zuinig mogelijk te zijn.

Door de Regeering werd een subsidie van f 40000.— in

„uitzicht gesteld voor de verbetering van een gedeelte der

wegen, welke daarvoor het meest in aanmerking komen.

Bedoeld bedrag zal voorloopig wel niet los komen, zoodat

het de eerste tijden niet kan worden verwerkt. Als begroo-

ting en project, gereed te maken door den Directeur der

G. W., eerst naar de verschillende autoriteiten moeten wor-

den gezonden, zal de subsidie wel niet vóór einde van dit

jaar worden ontvangen. Op dit oogenblik waren geen be-

zwaren te berde te brengen over het al of niet aanwenden

van geld voor speciale doeleinden gereserveerd. De toe-

stand der wegen is — zoo zegt men althans — verschrikkelijk ;
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ik had daarom gedacht, dat zonder discussie, mijn voorstel
zoude worden aangenomen. Er is haast om te beginnen en
ik meen te mogen aannemen, dat belastingbetalers tegen
aanwending van de opbrengst der opcenten als door mij in
overweging gegeven, geen bezwaren kunnen hebben, te
meer, wijl, zooals gezegd, de leening stellig niet vóór de
tweede helft van dit jaar haar beslag zal krijgen. Waar er
geld binnenkort is, geloof ik, dat over de aangevoerde mo-
tieven voor niet-besteding kan worden heengestapt. De hef-
fing van 20 opcenten was noodig om een goede basis voor
de Gemeenteleening te hebben, teneinde deze te doen sla- |
gen. De Gemeente heeft toch andere, vaste inkomsten; de
leening kan gerust in zee gaan; ook zonder de 20 opcen-
tenheffing. Andere argumenten worden aangevoerd door den
heer Stocksmeier, n. 1. het voornemen, memorieposten om
te zetten in uitgaafposten. Voor onderhoud van wegen werd
reeds een bedrag van f 25000.— op de loopende begroo-
ting uitgetrokken, toch komt het raadzaam voor, niet angst-
vallig vast te houden aan de uitgetrokken bedragen, en daar-
om is mijn voorstel den Voorzitter te machtigen, dit jaar.
de posten „Onderhoud van wegen”, „Zware herstellingen
van wegen”, flink te overschrijden, al wordt daarvoor des-
noods het bedrag van f 18000.—, zijnde opbrengst van 20
opcenten op de Landsinkomsten belasting, aangesproken.
De Voorzitter: Me dunkt, de Raad kan wel medegaan met

dit voorstel, al is in de toelichting op het leeningsbesluit als
middel tot dekking van rente en aflossing aangegeven o.a.
de opbrengst van 20 opcenten op de Inkomstenbelasting.
Er kan geen bezwaar tegen bestaan, zooveel mogelijk te
verwerken aan wegen riolen, spoelleidingen, goten enz.
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De heer Wieland: Wordt het te ontvangen bedrag der

opcenten-heffing aangesproken of niet ?

De Voorzitter: De Commissie voor de Financiën zal eene

begrooting opmaken om na te gaan, of het voorstel aan-

leiding kan geven den post „Onderhoud riolen enz.’ te ver-

hoogen. Zooals reeds door mij werd opgemerkt, zullen de

betreffende opcenten eerst tegen het einde van het jaar los-

_komen.

De heer Wieland: Het verhoogen van sommige artikelen

mag niet geschieden ten koste van andere bedrijven, al heb-

ben de wegen zeer zeker een flinke beurt noodig.

De Voorzitter: Eene begrootingswijziging moet tòch wor-

den gemaakt,

De heer Mr. Pet: Voor de verbetering van wegen ?

De Voorzitter: B. v. voor een onderdeel van den Gezond-

heidsdienst, ook vermeld in het leeningsbesluit en dat be-

drag weer aanvullen van de 20 opcenten.

De heer Wieland: Dat is boerenbedrog; hier f_4000,—

afnemen, en uit de 20 opcenten weer aanvullen, dan wor-

den de opcenten tòch gebruikt, waarvoor ze niet bestemd zijn.

(Hilariteit) !

De Voorzitter: Op het geld der opcentenheffing mocht bij

de behandeling van de ontwerpbegrooting 1917 niet wor-

den gerekend, al werd een onderdeel daarvoor „p. m.”’

opgevoerd.

De heer Stigter: De bedoeling is dus, het bedrag van

f 18000.— niet aan te spreken voor verbetering der wegen,

De Voorzitter: Er zijn op de begrooting verschillende

posten uitgetrokken, die ook op het leeningsbesluit voorkomen

en kan toch het bedrag van f 18000.— worden besteed voor
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doeleinden van deleening; die som gaat dan van de hoofd-

som af.

De heer Stigter: Gelden, welke over zijn, worden der-

halve besteed aan verbetering van wegen, riolen, goten, enz.

Aldus besluit de Raad.

Punt 3: Voorstel van den Directeur der Gemeente-
werken tot beschikbaarstelling van f 25000.—,

voor het aankoopen van verhardingsmateriaal

ten behoeve van de verbetering der Passer-

straat, Tempelstraat, enz.

De Voorzitter: Gelijk hedenavond reeds opgemerkt, kwa-
men projecten begrooting betreffende grondige verbetering

van Passer- en' Tempelstraat nog niet gereed, hopelijk zal
zulks binnenkort geschieden. Rolsteen is slechts gedurende
een zeker gedeelte van het jaar hier in te zamelen; zulks

houdt verband met den waterstand, welke niet te hoog,

echter ook niet te laag, mag zijn. Binnenkort zal die ge-
schikte tijd zijn aangebroken en het is raadzaam, met volle
kracht steenen aan te voeren, om straks, als de subsidie
van f 40.000. zal zijn verkregen, onmiddellijk aan het
werk te kunnen beginnen. De liquide kasmiddelen der Ge-

meente laten thans eene extra-uitgave van f 25000.— inééns,

niet toe.

In dit verband merk ik nog op, dat het lid der Techni-
sche Commissie, de heer Stigter, stappen deed tot aankoop
van een tweeden steenbreker ten behoeve der Gemeente,
waarvoor de Regeering reeds subsidie gaf.

De heer Mr. Pet: Bereiken project en begrooting, door
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den Directeur der G. W. in te dienen, den Raad inderdaad

binnenkort? Er wordt reeds zoo lang aan gewerkt.

De Voorzitter: Op spoed zal worden aangedrongen. De

beste oplossing is, steeds met het projectwerk vooruit te

zijn op eventueele subsidieverleening. De Raad moet lei-

ding geven bij de bepaling, welke wegen het eerst voor

verbetering in aanmerking dienen te komen.

De heer Mesman .… Het volgend jaar kan wellicht blijken,

dat een weg, thäns niet urgent verbetering behoevend, juist

het éérst onder handen moet worden genomen.

Deheer StigterAl te royaal behoeft met het bedrag

van f 25000.— niet te worden omgesprongen: het grondig

herstellen van wegen vordert n. |. veel tijd.

De Voorzitter Ten Departemente zijnde, werd mij mede-

gedeeld, dat geen bezwaar kan bestaan vooruit te loopen

op de subsidieverleening: alvast kan worden aangevangen

met het werk.

De heer Mr. Pet. Kan de Directeur der Gemeentewer-

ken niet zèlf steen doen maken met den steenbreker ?

De Voorzitter» In het afgeloopen jaar werd dit in taak

gegeven aan den heer Frans Mesman. Het Raadslid-Wieland

geeft er de voorkeur aan, bij advertentie of op andere wijze,

ook andere gegadigden voor de levering van verhardings-

materiaal op te roepen, wellicht kan dan een lagere prijs

worden bedongen.

Besloten wordt den Directeur der Gemeentewerken te

machtigen: f 25000.— te besteden voor den aankoop van

verhardingsmateriaal en gegadigden voor de levering ervan

op te roepen.
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Punt 4: Voorstel van het Raadslid-Wieland tot aan-

“stelling van een Ingenieur of gediplomeerd
Architect in Gemeentedienst,

De heer WielandAls ik de Gemeentebegrooting van-
af het jaar 1906 tot dit jaar naga, die van eerstgenoemd
jaar een totaal aanwijzende van circa f 24000.— en van het
loopende jaar van : f 204.000.— ongeveer, dan vermeen ik,
dat de Gemeente een zóódanige vlucht heeft genomen, dat
een gewoon Opzichter als de huidige Directeur der G. W.
Sackman, is, vooral met het oog op het grondbedrijf enz.

en andere belangrijke leeningsposten, niet meer kan voldoen
in die positie. Den huidigen functionaris ontbreekt o. a.
organiseerend talent; iemand is noodig met gezond ver-

stand, die de gave bezit voor zich te kunnen laten werken, het-

zij een ingenieur, hetzij een gediplomeerd architect. Hoewel

sinds de instelling van den Gemeenteraad, door de burgerij
beduidend veel méér belasting wordt opgebracht, gaatvrijwel
alles achteruit; alleen de straatverlichting is door aanhou-
dend aandringen van mij, iets verbeterd. De tegenwoordige
Directeur der G. W, bezit niet de capaciteit, werken te
te leiden: ik wil iemand benoemd zien, die wél deze ge-
schiktheid bezit.

De Voorzitter” Naar aanleiding van het voorstel-Wieland,
wilde ik opmerken, dat, indien de Directeur der G. W.
niet in staat is gelden te verwerken tot verbetering van
wegen, bruggen, riolen, enz., een ander in zijn plaats dient
te worden aangesteld; echter, daarvoor is nog geen ingenieur
noodig. Moet een ingenieur samenwerken met dezen Directeur
der G. W, dan zoude hij niet die medewerking ontvangen,
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welke kan worden verwacht. Is aanleg van wegen, bouw

van Gemeentewoningen, ingenieurswerk, of is dat werk toe te

vertrouwen aan een technisch-goed onderlegde, niet met

die wetenschappen ? In zóóverre ben ík het met den ge-

achten voorsteller eens, dat in de toekomst zeer zeker de

behoefte zal worden gevoeld aan een Ingenieur als Direc-

teur. der Gemeentewerken alhier. Wanneer de drinkwater-

leiding van Makassar en vooral ook. de nu nog in staat

van voorbereiding verkeerende overige assaineeringswerken,

t. w. afwatering en rioleering van Gouvernementswege in

handen der Gemeente zullen zijn gesteld, zal aan het hoofd

van den dienst der Gemeentewerken stellig een bekwaam

ingenieur moeten staan. Met een gediplomeerd architect zal,

voorzoover ik als leek daarover een oordeel mag hebben,

dan niet kunnen worden volstaan, zoodat een eventueele

benoeming van een architect, vóórdat de bedoelde assainee-

ringswerken in beheer zijn bij de Gemeente, een tijdelijk

karakter zal dragen. De vraag is, of, zooals de heer Wie-

land heeft bepleit, reeds dadelijk, althans na de tot stand-

koming der leening, de benoeming van een ingenieur nood-

zakelijk of gewenscht is.

Bij het overwegen daarvan, rees bij mij eene andere

vraag, en wel, of in de naaste toekomst niet de benoeming

van een meester in de rechten tot Secretaris de voorkeur

verdient ?

De heer Wieland. De Raad zoude het hebben over de

eventueele aanstelling van een ingenieur, niet van een S€-

cretaris,

De Voorzitter” Over de leening sprekende, kan ook dit

onderwerp worden aangeroerd.
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De heer Wieland … Uwe motieven zijn niet juist.

De heer Mr. Pet. Ik weet nog niet, welke die zijn!

De heer Wieland .… Geklaagd werd over den technischen

dienst; dáárom gaf ik een middel aan de hand om daarin

verbetering te brengen. Wat heeft de Secretaris daarmede

te maken? Wat de Voorzitter zegt over een Secretaris-

meester in de rechten, is niet aan de orde.

De heer Snel.” Of iets buiten de orde is, wordt alleen

door den Voorzitter bepaald.

De Voorzitter vervolgt zijne rede: Na de totstandkoming

der eerste leening, zullen de Gemeentewerken wel meer in

omvang toenemen en dus meer personeel eischen, maar tot

het ontwerpen en tot de uitvoering daarvan zullen krachten

minder dan die van een ingenieur of gediplomeerd architect,

naar het voorkomt, voldoende in staat zijn. Zeker zal

de te organiseeren Gemeentelijke grond- en woningpoli-

tiek (uitbreidingsplan met grondbedrijf en Gemeentelijke

woningbouw) een goed sociaal-economisch inzicht eischen,

maar daartoe strekkende voorstellen en adviezen kun-

nen door den Raad worden verwacht van de Com-

missie voor grond- en woningzaken, waarin zoowel een

ingenieur-Raadslid, alsook een rechtskundige zitting kan

nemen. Bedoeld ingenieur-Raadslid zoude ook op het ge-

bied van Gemeentewerken gewaardeerden raad kunnen ge-

ven. De chefs van waterstaatsafdeelingen of de hen ver-

vangende ambtenaren zijn daarenboven niet alleen verplicht

om alle ontwerpen van locale werken te onderzoeken en

ze te toetsen aan het algemeen belang, maar ook om, —

indien zulks door den Raad wordt gewenscht,— ze in andere
opzichten te onderzoeken en te beoordeelen, voorlichting
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en bijstand te verleenen (Voorschriften in Bb. 7577). De

Gemeente is dus verzekerd, dat alle ontwerpen, welke tot

uitvoering komen, aan technische eischen voldoen, terwijl

de Raad het in zijne macht heeft te zorgen, dat ook de

uitvoering uit deskundig oogpunt niets te wenschen over-

laat. Ook al zal in de eerste jaren nog niet tot eene be-

noeming van een ingenieur-Directeur Gemeentewerken wor-

den overgegaan, zalalzoo geene vrees behoeven te bestaan

voor dure blunders op technisch gebied.

Anders staat U, Mijneheeren, tegenover rechtskwesties,

welke stellig zich herhaaldelijk zullen voordoen, zoodra de

Raad door de aanstaande leening daartoe in staat gesteld,

het gebied betreedt van grondbedrijf en van gemeente-

woningen. Een rechtskundig Raadslid kan daar tegenover

niet het zelfde ruime standpunt innemen, als een ingenieur-

Raadslid tegenover technische kwesties, ook al zoude hij

steeds klaar willen staan om van raad te dienen, wat na-

tuurlijk niet aan te nemen is. Zoodra toch eene rechts-

kwestie leidt tot een rechtsgeding, moet hij zich van advies

onthouden op grond van artikel 9 der L.R. O. Bedoeld artikel

verbiedt den Raadsleden in rechtsgedingen, waarin ’s Raads

ressort is betrokken, als advocaat of procureur werkzaam

te zijn.

Zietdaar, Mijneheeren, de motieven, waarom mij, wat de

naaste toekomst betreft, eene benoeming van een rechts-

kundig secretaris, die juridisch goed-ondergelegd en goed

de pen weet te voeren, méér gewenscht voorkomt dan die

van een ingenieur of architect tot directeur van Gemeente-

werken. De vraag „ingenieur of meester in de rechten”

kan mede een onderwerp van ernstige overweging zijn bij
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het opmaken van eene voordracht vôor een burgemeester.

Het is echter niet onmogelijk, dat na de te verwachten

benoeming vaneen burgemeester, als gevolg van de Re-

geeringskeuze, de Raad ter zake tot andere inzichten komt.
Aangezien deze belangrijke benoeming binnen afzienbaren

tijd te verwachten is, zou ik U in overweging willen geven,

niet overhaast tot principieele wijzigingen in de organisatie

van het Gemeentepersoneel over te gaan. Aan uitbreiding

van dat personeel staat natuurlijk na de leening niets ín

den weg. |

De heer Stocksmeier.… Op de kwestie van aanstel-

ling van een ingenieur tot directeur der Gemeente-
werken wil ik niet ingaan. Wat de eventueele vervanging

van den huidigen Secretaris betreft, zoo verklaar ik, het

geheel eens te zijn met de opvatting van den heer Wieland,
n. |. dat deze kwestie inderdaad niets te maken heeft met

de thans in behandeling zijnde zaak. De Raad zal er wel

zijne gronden voor hebben, als hij in overweging neemt

een ingenieur tot directeur der gemeentewerken te benoe-

men. Over den technischen dienst zijn klachten gekomen,

doch deze werden niet ontvangen over de diligentie, ken-

nis of werkkracht van den huidigen Secretaris. Ik acht op
het oogenblik den tijd nog absoluut niet aangebroken, om

tot vervanging van den Secretaris over te gaan.

De heer Snel: Ook ik houd nietvan vervangen ; evenmin
vervanging van den Secretaris door een meester in de rech-
ten als van een Directeur der Gemeentewerken door een
ingenieur. lets anders is het, — binnenkort bij de keuze van

een burgemeester te overwegen, of het niet wenschelijk
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geacht kan worden, tot burgemeester een meester in de

rechten of ingenieur aan te stellen.

Het schijnt, dat ik mij den vorigen keer en ook ditmaal,

nog niet duidelijk genoeg heb uitgedrukt; ik kan me niet

losmaken van het in de Notulen gelezene; als de heer

Wieland beweert, dat alles. achteruitgaat, ook als hij praat

van „gezwam”, heeft hij niet getracht één ding te ontzenu-

wen. Zoolang dit niet geschiedt en lettende op de bekrom-

penheid der middelen, mag niet worden gezegd, dat de

minder-gewenschte toestanden aan den Directeur der G. W.

“zijn te wijten; eerst als dit jaar zal zijn verstreken, kan

worden vastgesteld, of de Directeur der G. W. inderdaad

onbekwaam is, Zoolang niet onomstootelijk vaststaat, dat

een ambtenaar in gebreke bleef, protesteer ik ertegen hem

„eruit” te werken. Gezegd wordt: „Laat hij zijn talent

toonen”, „zijn organiseerende gave laten zien”, hoe is dat

echter mogelijk, indien geen personeel ter beschikking wordt

gesteld ? Hij zit voor alles alleen, heeft slechts werkbazen

in dienst en moet daardoor als „duvelstoejager” fungeeren.

De Directeur der G. W. heeft geen geschikte hulp gehad;

hij moest overal tegelijk zijn: iemand, die zóóveel baantjes,

ik zou bijna zeggen, op zijn „kerfstok” heeft, is niet in de

gelegenheid te toonen, wat in hem zit. Binnenkort zal eene

voordracht door den Raad worden opgemaakt voor de bur-

gemeestersplaats en kan in dat verband de aandacht worden

gevestigd op het wenschelijke van de aanstelling van een

burgemeester-ingenieur. Als in de naaste toekomst wellicht

een burgemeester-ingenieur zal worden aangesteld, waarom

dan op het oogenblik een Directeur G. W.- ingenieur te

benoemen ? Die beide posten zullen zwaar drukken op de
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belastingbetalers. Vindt de heer Wieland het niet beter en

in de toekomst goedkooper, een ingenieur tot burgemeester

te hebben dan een directeur G. W.- ingenieur? De gansche

kwestie is ontijdig geboren; beter is het m.i. te wachten

op ’s Raads-beslissing inzake voordracht van een burge-

meester. Ook is de heer Wieland het schijnbaar niet met

zichzelven eens, of een ingenieur of een architect noodig

i8,

De heer Wieland. De Notulen van de Raadszitting van

den 13en Februari 1913 ken ik niet: dat echter op „me-

morieposten’” geen uitgaven mogen plaats hebben, is on-

juist. Wijl het juiste bedrag van uitgaaf niet kan worden

getaxeerd, worden sommige artikelen als „memorie”-posten

opgebracht. |

De heer Mr. Pet. De Raad heeft thans de ingenieurs-

kwestie in behanding.

De heer Wieland.” Er is geen denken aan, dat het mijn

plan is, om den tegenwoordigen Directeur der G. W. „eruit”

te werken. Wèl acht ik dien ambtenaar niet voldoendeflink

om het bedrijf te regelen en daarom stelde ik voor, boven

hem iemand als chef aan te stellen. De heer Sackman kan

op zijn tractement blijven doordienen. Met mijn voorstel

had ik slechts het Gemeentebelang op het oog.

De VoorzitterHet is mij niet te doen den huidigen Se-

cretaris „eruit” te werken, evenmin als het de bedoeling van

den heer Wieland schijnt te zijn geweest, ten opzichte van

den Directeur der G. W. Ik heb alleen een idée aan de

hand gedaan, dat in de verre toekomst een ingenieur tot

Directeur G. W., in de naaste toekomst wellicht de benoeming

van een meester in de rechten tot Secretaris meer aanbeveling
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verdient. Het ging niet om den persoon, doch om de zaak.

De heer Stocksmeier: Ik neem nota van Uwe woorden,

heer Voorzitter : bij mij zat niet de gedachte voor, dat U

den Secretaris eruit wilde hebben; het kwam me alleen

vreemd voor, dat bij de klachten over den technischen

dienst, U ook van den Secretaris sprak.

De heer Mr. Pet: Gaat de Raad over tot de instelling

van het ambt ingenieur-chef van den technischen dienst,

welk werk wordt dien ambtenaar dan opgedragen en welk

salaris hem toegekend ?

De heer Stigter ; De vraag, of de tegenwoordige Direc-

teur der G. W. geschikt is voor zijne betrekking, ware

eventueel in geheime zitting te beantwoorden. Toen de Ge-

meente Soerabaia in haren overgangstijd was en eveneens

een ingenieur tot Directeur der G. W. benoemde, werd die

ambtenaar dadelijk in de kranten onaangenaam bejegend,

omdat hij eerlijk had verklaard, geen verstand te hebben

van rioleering. Ik sprak later een hoofdingenieur, die me

o. a. vertelde, dat ze met dien zelfden ambtenaar weglie-

‚pen, niet, wijl hij op technisch gebied zoo had uitgeblonken,

doch doordat hij door zijnen handelsgeest, der Gemeente

een belangrijk voordeel had bezorgd. Een ingenieur moet

zich op zoo velerlei gebied bewegen. Zeer zeker zal eene

Gemeente in Holland goedkooper uit zijn, indien ze een in-

genieur in dienst heeft met organiseerend talent. Er is geen

twijfel aan, dat ook deze Gemeente in de toekomst een inge-

nieur in dienst zal moeten nemen: er blijven toch nogaltijd

goed-bezoldigde betrekkingen over, als: adjunct-Directeur

G. W., Rooimeester, enz. Het lijdt geen twijfel, dat, in het

algemeen gesproken, eene gemeente liever een ingenieur dan
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een opzichter in dienst moet hebben, doch worden de uit-

gaven aan de benoeming van een ingenieur verbonden, door

mij geschat op gemiddeld: f 18000.— per jaar. Een inge-

nieur zal echter geen opzichterswerk willen doen, zoodat

uitbreiding van personeel dan noodzakelijk wordt. Een be-

drag van f 26000.—/f 30.000.— zal daar jaarlijks voor noo-

dig zijn. Het totaal bedrag der Gemeentebegrooting aan-

ziende, is het duidelijk, dat de Gemeente zulk een bedrag,

voorloopig althans, nietkan betalen. Hoezeer ook gewenscht,

kan m. i. tot den voorgestelden maatregel nu niet worden

overgegaan. |

De Voorzitter: Het gaat hier meer om organiseerend talent,

dan om wetenschappelijke, technische kennis. Organiseerend

talent immers kan een ingenieur evenzeer ontbreken als

een opzichter. Er zijn vele voorbeelden van leiders van be-

drijven, die met gebrekkige, technische kennis deze tot grooten

bloei wisten te brengen, b.v. de „Insulinde-Oliefabrieken’’,

de „Padangcementfabriek”, enz, doch deze voorbeelden

vormen wellicht uitzonderingen.

De heer Stigter: Als gemiddelde mag worden aangeno-

men, dat een ingenieur méér organiseerend talent bezit dan

een opzichter. Er zijn inderdaad opzichters, die beter zijn

dan ingenieurs; dat zijn echter uitzonderingsgevallen. De

zaak wordt echter voor deze Gemeente te duur. Ik begrijp

niet de opmerking van den heer Snel, dat het bijzonder is,

als niet kan worden overgegaan tot de benoeming van een

ingenieur, in overweging wordt gegeven de aanstelling van

een gediplomeerd architect. Architecten vormen de selectie

uit de goede opzichters der B. O. W.; het zijn menschen met

meer diligentie, meer organiseerend talent. Als ze niet vol-
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doen, ook al hebben ze het diploma architect, worden ze

niet als architect gehandhaafd. Echter bij wijze van over-

gang, een gediplomeerd architect aan te stellen, in afwachting

van de instelling over eenige jaren van het ambt van inge-

nieur-directeur G. W., is wellicht niet verstandig.

Besloten wordt de kwestie nader onder oogen te zien,

zoodra eene voordracht voor den te benoemen burgemees-

ter zal worden opgemaakt.

Punt 5: Voorstel tot hetin druk doen verschijnen

van de Notulen der Raadszittingen, benevens de

uitgifte van een Gemeenteblad.

De Voorzitter: Het is U bekend, datreeds jaren geleden,

de Notulen der Raadszittingen in druk verschenen, doch

werd het goedkooper geoordeeld, een Roneoduplikator aan

te schaffen ; zulks geschiedde, en gedurende eenige jaren is

deze in gebruik, met niet altijd schitterende of bevredigen-

de resultaten. Voor de zich telkens wisselende Raadsleden

is het uitgeven van een Gemeenteblad, waarin besluiten,

ingekomen stukken, enz. worden opgenomen, van belang,

daar in beknopten vorm alles bij elkander wordt gevonden.

Ook de Adviseur voor de Decentralisatie, met wien ik over de

eventueele uitgifte van een Gemeenteblad sprak, acht-

te het een bijzonder-nuttig iets, al zijn de kosten niet ge-

ring. Inlichtingen omtrent prijs, leveringstijd, enz. werden

zoowel hier ter stede als te Soerabaja ingewonnen en al is

de offerte der Drukkerij „Celebes” alhier niet de laagste,

toch zoude het m i, aanbeveling verdienen de levering aan

genoemde drukkerij te gunnen, daar bevordering der plaat-

selijke industrie geacht kan worden op den weg der Ge-
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meente te liggen. De kosten van het drukken der Notulen

worden begroot op circa f 1500.— : de drukkerij „Celebes”
is geneigd een contract voor één jaar aan te gaan: aan

plotselinge prijsverhooging staat de Gemeente dus niet

bloot in deze tijden van papierschaarschte.

De heer Stigter: Ik gevoel er niets voor. Het peil der
debatten is niet van dien aard om het in druk doen ver-

schijnen te wettigen. Het goed bestudeeren van Notulen en

andere stukken komt weinig voor. Wordt een verslag van
den toestand der Gemeente in druk gegeven, desnoods wat

uitgebreider dan het vorige jaar, dan is zulks voldoende. Ik

zou tegen moeten stemmen, ook in verband met de hooge

papierprijzen.

De Voorzitter: Acht de Raad den tijd nog niet gekomen,
dan is het mij ook wèl.

De heer Snel: Alhoewel juist de Notulen de basis vor-
men, waarop wordt voortgewerkt, ben ik tegen het drukken
ervan. Bij de behandeling van de begrooting voor het jaar
1917 stelde ik reeds voor, de uitgaven vp dit artikel zoo-
veel mogelijk te beperken, door b. v. niet de verschillende

stukken in afschrift rond te zenden, doch ter Secretarie

ter visie te leggen. Het zelfde argument van toen, n. 1. de
hooge papierprijzen, geldt ook nu nog.

De heer Platte: Waar ze toch geroneografeerd worden,

kan het denkbeeld tot drukken overwogen worden.

Den Secretaris wordt verzocht mede te deelen, hoeveel

de „Roneo” jaarlijks kost.

De Secretaris: Ik calculeerde de uitgaven voor den
„Roneo” op /800.— tot f 900.— ’s jaars. Het drukken van b.v.
50 exemplaren Notulen en Gemeenteblad, heeft weinig met
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de hooge papierprijzen te maken; zóóveel papier wordt

daarvoor toch niet gebruikt. De Chef der Drukkerij „Cele-

bes” becijferde het verschil op eenige centen per blad.

De Voorzitter: De kwestie kan nader worden nagegaan en

ter volgende vergadering eene beslissing worden genomen.

Conform besluit de Raad.

Punt 6: Voorstel tot vertaling van de Notulen der

Raadszittingen in het Maleisch.

Punt 7: Voorstel: den commies Görtz te be-

lasten met de vertaling van notulen, enz

De Voorzitter: Alhoewel in de Vergaderingen zelve in het

kort de debatten door mij in het Maleisch worden vertaald,

vermeen ik toch, dat de Inlandsche- en Chineesche Raads-

‘ leden prijs zouden stellen op het geregeld ontvangen van

de in het Maleisch vertaalde Notulen der Raadszittingen.

Bovendien ben ik van meening, dat eene opvoedende en

opleidende kracht uitgaat van het door hen lezen van in

behoorlijk Maleisch omgezette Notulen. De Commies Görtz

schijnt goed Maleisch te kennen en was te Tegal met de

vertaling van allerlei stukken belast. Voor vertalingen (art.

3 der begrooting) werdeen bedrag van f 200.— uitgetrok-

ken en geef ik in overweging, aan den Commies Görtz ten

laste van dat artikel eene vaste toelage toe te kennen van

f 15.— per maand, waarvoor door hem àlle daarvoor in

aanmerking komende stukken in het Maleisch zullen wor-

den vertaald.

Conform wordt besloten.

Punt 8. Voorstel van het Raadslid-Snel tot aan-
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stelling in vasten dienst van de Gemeente-ambtena-
ren in tijdelijken dienst L. M. F. de Grave, Ong Hok
Hian en |. C. Bosch, zoomede van den oppasser
ter Gemeentesecretarie Bohari.

Wordt met het oog op het vergevorderd uur, van de
Agenda afgevoerd.

Punt 9: Ingekomen stukken.

9a. Brieven No. 84 BIZ dd. 22 Januari 1917 en No.
110/Z dd. 30 Januari 1917 van den Adviseur voor

«de Decentralisatie betreffende eventueele instelling
van hetambt van burgemeester voor deze Gemeente.

De Voorzitter: Na het in rondlezing zenden van het schrij-
ven dd. 22 Januari j.l. werd een tweede brief van den Adviseur
voor de Decentralisatie ontvangen, de mededeeling behel-
zende, dat blijkens van den Minister van Koloniën bekomen
bericht, op zijne ontwerp-begrooting, voor de Burgemees-
ters voor de Gemeenten Bandoeng en Medan op eene aan-
vangsbezoldiging van f 1000.— ’s maands met twee dric-
jaarlijksche verhoogingen van f 100.— ’s maands is gere-
kend, alzoo f 200,.— per maand méér dan de Indische Re-
geering voorstelde, Zulks waarschijnlijk in verband met de
door genoemde Gemeenten geuite wenschen ter zake. Op-
gemerkt dient te worden, dat het budget der bedoelde Ge-
meenten belangrijk hooger is dan dat van deze Gemeente.
Makassar moet zich niet te groot houden en verdient het
daarom wellicht aanbeveling het Indisch ontwerp te volgen
voor deze plaats.
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De heer Snel: Waar de Indische Regeering zulk een

voorstel deed, komt het raadzaam voor, het oorspronkelijk

plan te volgen.

De heer Stigter: Wordt de burgemeester niet goed be-

zoldigd, dan zullen sollicitanten achterwege blijven: te Ba-

tavia meldde zich onlangs één persoon met slechts één

jaar dienst, aan, voor de vacature van Directeur der G.W.

op eene aanvangsbezoldiging van f 800.— ’s maands.

Ik vermeen, dat geen geschikt persoon zal zijn te krij-

gen als te laag wordt bezoldigd.

De heer Platte” Eventueel kunnen bij indiensttreding

een of meer verhoogingen direct worden toegekend.

De heer Mesman.” Den burgemeester zal ook een auto

ter beschikking moeten worden gesteld.

De heer Snel … Het bedrag van f 800.— ware te hand-

haven.

De Voorzitter” De Raad kan de resultaten eerst afwach-

ten, ten aanzien van Medan en Bandoeng.

De heer WielandWaar bij-de benoeming de burge-

meester dadelijk in het genot kan worden gesteld van één

of meer tractementsverhoogingen, ben ik er ook vóór, f 800.—

als basis te nemen.

De heer Stigter» Het is te beproeven!

Besloten wordt den Adviseur voor de Decentralisatie te

berichten, dat de Raad van oordeel is, dat eene aanvangs-

bezoldiging van f 800.— 's maands, met 2 driejaarlijksche

verhoogingen van f 100.— ’smaands, benevens f 200.—

's maands voor huishuur en f 150.— voor ambtskosten,

voldoende wordt geacht, terwijl de helft der kosten aan den

Lande zal worden vergoed door de Gemeente.
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Ob. Schrijven No. 66/a dd. 16 Januari 1917 van
den Adviseur voor de Decentralisatie betreffende

slachtbelasting

Besloten wordt der Regeering te verzoeken eveneens 20°/,
van de bruto opbrengst der varkensslacht te mogen ont-

vangen.

De heer Snel wenscht in de Notulen te zien aangetee-
kend, dat hij tegen bedoeld verzoek aan de Regeering is.

9c. Schrijven van de N.-1. Gasmaatschappij te
Weltevreden No. 4709/Mr. dd. 28 Januari 1917,
betreffende verklaring inzake eventueele uitbreiding
kabelnet.

De VoorzitterDe kwestie is U bekend uitde gehouden
huishoudelijke vergadering; tot de slotsom werd gekomen,
dat blijkens de verklaring van de N.-l. Gasmaatschap-
pij de arbitragecommissie recht heeft om bij het nemen van

beslissingen inzake uitbreiding van het kabelnet, tevens

den termijn vast te stellen, binnen welken die uitbreiding

moet tot stand zijn gekomen.

Wordt die termijn door de N-I. Gasmaatschappij over-
schreden, dan is zij in gebreke en zoude van toepassing

zijn St. bl. 1890 No. 190 art. 7, in verband waarmede de
vergunning door het Gouvernement zoude kunnen worden
ingetrokken. Dit laatste nu wordt door de N.-I, Gasmaat-
schappij in hare concept-verklaring met stilzwijgen voor-
bijgegaan, — doch dient m.i. de Raad erop te staan, dat
deze bepaling worde opgenomen.
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Dienovereenkomstig zal aan bedoelde Maatschappij wor-

den bericht.

Od. Afschrift besluit No. 35/8 dd. 8 Januari 1917

van den Directeur B. B. betreffende het in beheer

afstaan van eenige terreinen.

De Voorzitter. Het betreft de terreinen voor den bouw

van een raadhuis, van een brandspuithuis en van passer-

loodsen, thans in beheer verkregen.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ge. Schrijven No. 2054ja dd. 1 Februari 1917 van

den Directeur B. O. W. betreffende tarief voor ge-

bruik van latrineledigers.

De Voorzitter … Ingestemd werd met het gedane voorstel,

om dezen Raad te ontheffen van de vroeger op zich ge-

nomen verplichting tot het kosteloos ledigen der beerput-

ten in de Gouvernementsgebouwen ter plaatse en aan de

Gemeente voor het eenmaal ruimen dier putten, voortaan

eene vergoeding van f 6.— per put uit te keeren.

Wordt voor notificatie aangenomen.

Of. Schrijven No 306 dd. 18 December 1916

van den Chef van het Kadastraal Bureau betref-

‚fende uitreiking van meetbrieven.

In verband methet vergevorderd uur, stelt de Voorzitter

voor, dit punt ter volgende vergadering te behandelen.

De Raad gaat daarmede accoord.

De Voorzitter stelt de gebruikelijke rondvraag.
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De heer Platte … In verband met de door mij ontworpen
„Instructie voor den Gemeente-arts” zoude het logischer
zijn, alvorens daarop verder in te gaan, de Regeering te
verzoeken voor deze Gemeente verplichte doodschouw voor
Inlanders en Chineezen in te stellen en te vragen, in hoe-
verre Gemeentebemoeienis op dat gebied mogelijk is.
De Voorzitter.” Juist hedenochtend werd een schrijven van

den Isten Gvts-Secretaris dd. 5 Februari 1917 No. 314/111a2,
vergezeld van een uittreksel uit den ter zake handelenden
brief van den Hoofdinspecteur, Chef van den Burgerlijken
Geneeskundigen Dienst, gericht aan den Adviseur voor de
Decentralisatie, ontvangen, dat ik U hierbij terhandstel, kun-
nende ter volgende Raadszitting eene decisie worden ge-
nomen. Een afschrift zal in rondlezing worden gezonden.
De heer Buné: In welk stadium van voorbereiding ver-

keert de verordening op de breedte der velgen van grobak-
wielen ?

De VoorzitterEen ontwerp werd reeds eenige weken ge-
leden ter Secretarie samengesteld: ik wenschte dat nader te
bespreken met den Directeur der Haven, daarna met de Wet-
gevende Commissie. Ook andere wijzigingen in de bestaande
verordening werden bij dat concept tegelijkertijd aangebracht.
De heer Mr. Pet.” Aan den eenen kant wordt geklaagd

over het beleid van den Directeur der G. W., aan den an-
deren kant hemelhoog geprezen, en is het daarom, naar
mijne meening, nuttig, teneinde den Raad in de gelegenheid
te stellen zich een oordeel te vormen, dat door den Directeur
der G.W. maandelijks een rapport wordt ingediend van de
verrichtingen van den technischen dienst, enz. De B. O. W.
hebben daarvoor een mooi model.
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De VoorzitterZeer zeker is het indienen van dergelijke

rapporten gewenscht. ’

De heer Stigter … In overleg met de Technische Com-

missie zoude eventueel een ander model kunnen worden

vastgesteld.

De heer Stocksmeier … Bepaalde de Raad reeds, welke we-

gen het eerst in aanmerking komen voor de Regeerings-

Subsidie van f 40.000.—?

De Voorzitter … Zulks geschiedde reeds: het eerst komen

aan de beurt de Passer- en Tempelstraat,en als er nog ge-

noeg geld overblijft, de Boomstraat.

De heer Snel: Ter vorige Raadszitting staakten de stem-

men over mijn voorstel tot het al of niet bespreken van de

„0. Z. 0.”- stukken in de Makassaarsche Courant; eene nieuwe

stemming zoude dus vereischt zijn.

De Raad kan zich echter eene nieuwe stemming bespa-

ren. De verklaring, die ons tien minuten nà de verklaring

van den heer Wieland gewerd, doet me van verder debat

afzien. De kwestie lijkt me te pijnlijk voor verdere bespre-

king.

Conform wordt besloten.

Te circa 9 ure des avonds gaat de Raad in geheime zit-

ting over.

Voor de opmaking :

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen
van 16 Februari 1917 (gedeeltelijk)

en 16 Maart 1917.

De Voorzitter :

J. A. EINTHOVEN.
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Ambtenaren.

Voorstel van het Raadslid-Wieland tot aanstel-

ling van een Ingenieur of gediplomeerd Archi-

tect in Gemeentedienst 50.

Voorstel den Commies Görtz te belasten met

de vertaling van notulen enz. 61.

Voorstel van het Raadslid-Snel tot aanstelling

in vasten dienst van de Gemeente-ambtenaren

in tijdelijken dienst L. M. F. de Grave, Ong

Hok Hian en J. C. Bosch, zoomede van den

oppasser ter Gemeentesecretarie Bohari. 61.

Belastingen.

Schrijven No. 66/a dd. 16 Januari 1917 van

den Adviseur voor de Decentralisatie, betref-

fende slachtbelasting 64.

Besluit om der Regeering te verzoeken 20°/, van

de bruto-opbrengst der varkensslacht te mo-

gen ontvangen 64.

Bestuur der Gemeente.

Brieven No. 84 B/Z dd. 22 Januari 1917 en

No. 110/Z dd. 30 Januari 1917 van den Advi-

seur voor de Decentralisatie, betreffende even-

tueele instelling van het ambt van Burgemees-

ter voor deze Gemeente 62.
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Comptabiliteit.

Vaststelling van het salaris en toelagen van

een Burgemeester

Diversen.

Voorstel tot het in druk doen verschijnen van

de Notulen der Raadszittingen, benevens de

uitgifte van een gemeenteblad

Intrekking van de interpellatie-Snel inzake het
bespreken van krantenartikelen (,O. Z. 0.”
stukken in de Makassaarsche Courant)

Grondbedrijf.

Schrijven No. 306 dd. 18 December 1916 van
den Chef van het Kadastraal Bureau, betref-

fende uitreiking van meetbrieven

Gronden in beheer bij de Gemeente.

Besluit No. 35/8 dd. 8 Januari 1917 van den

Directeur van Binnenlandsch Bestuur tot het

in beheer afstaan van gronden voor den bouw

van een raadhuis, van een brandspuithuis en

van passerloodsen

Locale werken (Verrichtingen).

Verzoek van het Raadslid Mr. Pet, den Direc-

teur der G. W‚ op te dragen om maandelijks
een rapport omtrent de verrichtingen van den

technischen dienst enz. in te dienen

Bladz.

63.

59.

67,

65.

65.

66.
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Notulen.

Mededeeling van ’s Raads Voorzitter, dat de

concept-notulen van de Vergadering van 13

Februari 1917 nog in rondlezing zullen worden

gezonden

Besluit tot het doen vertalen van de Notulen

der Raadszittingen in het Maleisch

Openbare Gezondheid.

Voorstel van het Raadslid-Platte om der Re-

geering te verzoeken tot het doen instellen van

verplichte doodschouw voor Inlanders en Chi-

neezen, in verband met de door hem ontwor-

pen „Instructie voor een Gemeente-arts”

Reinigingsdienst.

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

den Directeur B. O. W. betreffende vergoe-

ding aan de Gemeente voor het gebruik van

latrineledigers

Vergaderingen.

Bespreking betreffende de kwestie van rucht-

baarheid geven aan het verhandelde in gehei-

me Raadszittingen |

Incident zich voorgedaan hebbende in de ge-

heime Raadszitting van 13 Februari 1917

Verlichting.

Schrijven No. 4709/Mr. dd. 28 Januari 1917
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39.

42.
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Bladz.

van de N. [. Gasmaatschappij te Weltevreden,

betreffende verklaring inzake eventueele uit-

breiding kabelnet 64.

Verordeningen.

Vraag van het Raadslid-Buné inzake ontwerp-

verordening tot vaststelling van de breedte der

velgen van grobakwielen 66.

Wegen,

Voorstel van het Raadslid-Snel, tot bestrijding

van de kosten van verbetering der wegen, uit

de opbrengst der heffing van 20 opcenten op

de Landsinkomstenbelasting, alsmede uit het

restant batig saldo van den dienst 1915 42.

Voorstel van den Directeur der Gemeentewer-

ken tot beschikbaarstelling van f 25000,

voor het aankoopen van verhardingsmateriaal

ten behoeve van de verbetering der Passer-

straat, Tempelstraat enz. 48.

Vraag van het Raadslid-Stocksmeier, welke

wegen het eerst in aanmerking komen voor

de Regeeringssubsidie van f 40000.— voor-

loopig elk jaar toe te kennen 67.


