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NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-

dag, den Jen Juní 1917, ten Politie

kantore.

Voorzitter : Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 18

Mei 1917.

2. Voorstel tot wijziging van het model Gemeenterekening.

3. Geheim.

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, W. F. van Cam- _

pen, Hadji Mohamad Saleh, H. Mesman, Nío Eng

Boe, Mr. H. A. Pet, Th. H. M. Platte, J. H.

Stocksmeier en G.-Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Hamzah daeng

Mapata wegens ongesteldheid, J. A. E. van Deur-

sen wegens verhindering, W. C. Snel wegens uitste-

digheid en The Liong Tjiang wegens ongesteld-

heid.

Zonder kennisgeving zijn afwezig de leden: M.

C. H. Buné en A. W. G. Stigter.



1 Juni 1917. — 1Â6 —

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

Te 6.45 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ring van 18 Mei 1917.

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhandelde

in de openbare Vergadering, den 18en Mei j.l. gehouden,

werden na rondlezing zonder eenige bemerking van de

zijde der leden terugontvangen. Ik-zelf bracht daarnaslechts

; „eene onbelangrijke aanvulling en wijziging aan. Voorgesteld,

wordt, de betreffende Notulen goed te keuren en te arrese

teeren.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Punt 2: Voorstel tot wijziging van het model Ge-

meenterekening

De Voorzitter: Het bij Raadsbesluit No. 4 dd. 11 April

1906 vastgestelde model der Gemeenterekening voldoet niet;

in de bedoelde rekeningen wordt n.l. vermeld „voldaan”’,

hetgeen moet zijn „voor de opgave”. Ook de toevoeging

van het Raadsbesluit, waarbij bedragen werden toegestaan,

komt overbodig voor, zulks kan in de rekening-zelvesteeds

worden vermeld bij de omschrijving van den post.

De Raad verklaart zich met de voorgestelde wijzigingen

te kunnen vereenigen.

De Voorzitter: Na vaststelling der Agenda, werd van de

Commissie voor de Financiëneen rapport ontvangen, be-
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helzende de mededeeling. dat zij heeft nagezien en accoord

bevonden de verantwoording over het le kwartaal 1917

van den Opziener der Europeesche Begraafplaats.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

De Voorzitter: Voorts een afschrift eener motie dd. 21

Mei j.l. van den Raad der Gemeente Buitenzorg, inzake de

wenschelijkheid, dat ook de niet-periodiek aftredende leden

van de Gemeenteraden in Nederlandsch-Indië vóór de ver-

kiezingen van de leden voor den Volksraad, in 1917 aftre-

den.

Wordt eveneens voor notificatie aangenomen.

Rondvraag.

De teer Wieland verzoekt inlichtingen omtrent het aan-

leggen van goten in de le Beroestraat voor gezamenlijke

‘rekening van de huiseigenaren en de Gemeente, daar hij

vreest, dat dwang op eerstgenoemden werd uitgeoefend.

De Voorzitter: Van dwang is geen sprake geweest, ik

zal de zaak echter nader onderzoeken.

De heer Van Campen deelt mede, eene klacht te hebben

ontvangen van eene bewoonster van een huis aan de Can-

tinelaan over de onwelriekende geuren, ontstaan door de

goot langs haar huis.

De heer Mr. Pet: Die zaak is vroeger reeds bij den

Raad aanhangig geweest. Men wilde evenwel slechts ver-

betering brengen door het cuvel te verplaatsen en daarom

was de Raad daartegen.

De Voorzitter: Alvorens Makassar voorzien is van EEN

deugdelijk stelsel van rioleering en afwatering, zijn derge-

lijke klachten steeds te verwachten.
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Te 7.05 ure des avonds wordt de Vergadering, met ge-

sloten deuren voortgezet.

Voor de opmaking:

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

van 15 Juni 1917.

De Voorzitter,

J. A. EINTHOVEN.
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