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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-

dag, den I5en Juní 1917, ten Raad-

huize (Stalstraat).

Voorzitter: Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 1

Juni 1917,

2. Begrooting van kosten tot het herstellen van de Pas-

ser- en Tempelstraat, met de daartusschen gelegen

dwarswegen.

3. Af- en overschrijvingen en wijziging der begrooting 1916.

4, Verordening houdende bepalingen tot regeling van den

verkoop van sterken drank.

5. Verordening tot heffing en invordering van eene belasting

onder den naam van „Vergunningsrecht”’,

6. Schrijven No. 5625/Mr. dd. 11 Mei 1917 van de N-I.

Gasmaatschappij te Weltevreden, betreffende eventueele

uitbreiding van het hoogspanningskabelnet.

7. Voorstel tot adhaesiebetuiging aan het plan tot oprich-

ting van opleidingscursussen voor. Secretariepersoneel.

8. Geheim.
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Aanwezig zijn de leden: Baba Soveleiman, M. C. H. Buné,
W. FE. van Campen, J. A. E. van Deursen,
Hamzah daeng Mapata, Mr. H. A. Pet, Th. H, M.
Platte (verschijnt te 7.10 ure ter Vergadering) en
J. H. Stocksmeier.

Afwezig

_

met kennisgeving zijn de leden: Hadji Mohamad
Saleh (wegens verhindering), H. Mesman (we-
gens uitstedigheid), Nio Eng Boe (wegens ver-
hindering), W. C. Snel (wegens uitstedigheid),
A. W.G. Stigter (wegens verhindering), The Liong
Tjiang (wegens ongesteldheid) en G. Wieland
(wegens uitstedigheid).

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

In verband met het bepaalde bij art. 39 al. 1 der Locale
Raden-Ordonnantie kan de Vergadering eerst te 7.10 ure
des avonds worden geopend.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-
ring van 1 Juni 1917.

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhandelde
in de Raadszitting, den len dezer gehouden» werden na
rondlezing zonder aanmerkingen van eenig belang terug-
ontvangen. Voorgesteld wordt, ze goed te keuren en te ar-
resteeren.

Aldus geschiedt.
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Punt 2: Begrooting van kosten tot het. herstellen

van de Passer- en Tempelstraat, met de

de daartusschen gelegen dwarswegen.

De Voorzitter: De betreffende begrooting met bijlagen

is den technischen Adviseur der Gemeente, den Hoofdin-

genieur Ridder Van Rappard, aangeboden en werd door

dezen, blijkens zijne daarop gestelde handteekening en zijn

begeleidend schrijven, onderzocht. Bezwaren werden niet

geopperd. Daarna werden de bedoelde stukken den Hoofdin-

genieur tijd. Directeur der Haven van Makassar aangebo-

den, ingevolge de afspraak, om alle ín de belangensfeer

der Haven voorgenomen werken, aan den Directeur der

Haven bekend te stellen. Deze Hoofdambtenaar schrijft sub

14 dezer als volgt:

„In antwoord op Uw schrijven van 12 dezer No.

„1728/15 heb ik de eer VEdelgestrenge mede te deelen,

„dat tegen het voorgestelde werk, de herstelling van:

„de Passerstraat en Tempelstraat, met de daartus-

„schen gelegen dwarswegen, — in verband met de

„belangen van de Haven geene bezwaren bestaan.

„Integendeel zullen door deze dringend-noodige ver-

„beteringen, zoo mogelijk gepaard gaande met eene

„betere afwatering dezer straten en breeder maken,

„waar nog eenigszins mogelijk, van de meestal veel

„te nauwe straten, de belangen van den handel, dus

„ook van de Haven, zeer bevorderd worden.

„Vanwege de Haven zullen ettelijke nieuwe verbin-

„dingswegen tusschen de Passerstraat, de Verlengde

‚‚Passerstraat en den Kabelweg eenerzijds, en de
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„hieuw-aangelegde Julianastraat anderzijds, aangelegd

. „worden, waardoor het te verwachten druk verkeer

„op het Havenemplacement afgeleid kan worden naar

„de Passerstraat enz. en de verder Oostwaarts ge-
„legen straten”,

De Voorzitter vervolgt:

Blijkens de begrooting van den Directeur der G. W. zul-

len de volgende bedragen worden besteed :

Passerstraat .

Tempelstraat,

Balandastraat.

Grootestraat

Buitenmuurstraat

Pakarepestraat .

Matjiniajoeweg .

Bandastraat .

Algemeene onkosten .

Onvoorziene uitgaven:

Alzoo is benoodigd totaal eene som van:

f

’,

‚,

‚ĳ,

’’

’

,,

’,

’

‚’,

31.044,30

12.941.16

837.84

210.41

462.56

516.98

446.21

610.85

2.000.—

f_49.130.31
4,913.69

f_ 54.044—

Bij schrijven No. 2274/\l dd. 7 September 1916 berichtte

de le Gouvernements-Secretaris, dat voorloopig in geen

geval op een hooger Regeeringssubsidie dan f 40.000.— ’s

jaars mag worden gerekend, terwijl de wegen naar volgorde

van urgentie achtereenvolgens voor subsidieering in aan-

merking dienen te worden gebracht, zullende in ieder bij-

zonder geval door de Regeering worden uitgemaakt of de

wegen, waarvan verbetering wordt voorgesteld, werkelijk met

het oog op hun belang voor het zware verkeer, voor subsi-

dieering in aanmerking komen. Voorgesteld wordt de be-
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treffende begrooting, vergezeld van de bijlagen, der Re-

geering aan te bieden, onder aanvrage van een subsidie.

De heer Stocksmeier: Het te veel begroote ad f 14.044. —

zal dus door de Gemeente dienen te worden betaald.

De Voorzitter: Wanneer de voor het volgend jaar op te

maken begrooting voor de verbetering van andere wegen,

minder hoog uitvalt, zoude het huidige te veel, daarmede

kunnen worden verrekend. Het is toch de vraag, of het

Gouvernement bereid zal worden gevonden, alle kosten te

vergoeden. Met subsidie wordt wellicht slechts bedoeld

eene tegemoetkoming in de kosten, gegrond op de omstan-

digheid, dat de wegen, toen ze aan de Gemeente in beheer

werden gegeven, in een toestand verkeerden, dat het in

bruikbaren staat houden daarvan boven de draagkracht

der Gemeente valt.

De heer Stocksmeier: Gevraagd zoude kunnen worden bij

den aanbiedingsbrief, of het te veel niet het volgende jaar

zoude kunnen worden uitgekeerd?

De heer Van Campen : Waar de verschillende huiseigenaren

zeer gebaat zullen worden door de verbetering der wegen,

zoude hunne medewerking kunnen worden ingerbepen in-

zake het behoorlijk afvoeren van dakwater. Dat nederval-

lende water vernielt de wegen.

De Voorzitter: In het bestaand Rooireglement wordt in

deze materie reeds voorzien, terwijl ook het nieuw-ontwor-

pen rooireglement, dat werd samengesteld in gemeenschap-

pelijk overleg van Technische en Wetgevende Commissie

uit den Raad, bepalingen dienaangaande bevat. Het ont-

werp werd eenige weken geleden in druk gegeven en zal

binnenkort den Raad bereiken. Den fd. Rooimeester zal ik
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op het euvel wijzen en met hem nagaan, òf, en hoe, hetis

te verhelpen.

De heer Mr. Pet: Wanneer vangt de Gemeente met de

verbetering der betreffende wegen aan?

De Voorzitter: Zoodra er geld is, zal worden begonnen.

De heer Mr. Pet: Dan kan het wel 1918 worden!

Besloten wordt de betreffende begrooting met bijlagen

der Regeering aan te bieden, met verzoek, voor het bedrag

van f 14.044,— een extra-subsidie te willen verleenen.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 3: Af- en overschrijvingen en wijziging der

Begrooting 1916.

De Voorzitter: De stukken hebben ter visie gelegen, ter-

wijl het lid der Commissie voor de Financiën, de heer

Stocksmeier, daarvan inzage nam. Het geldt de gewone af- en

overschrijvingen en daarmede gepaard gaande begrootings-

wijziging.

De hierop betrekking hebbende besluiten worden goed-

gekeurd en gearresteerd.

Staande de Vergadering worden eveneens de Notulen

betreffende dit punt der Agenda, goedgekeurd en gear-

resteerd.

Punt 4: Verordening houdende bepalingen tot re-

geling vanden verkoop van sterken drank.

De Voorzitter: De oorspronkelijk-vastgestelde Drankver-

ordening werd der Regeering, via den Gouverneur van
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Celebes en Onderhoorigheden, den Adviseur voor de De-

centralisatie en den Directeur van Justitie, aangeboden bij

d. z. schrijven No. 746/13 dd. 11 Juli 1916. De Directeur

van Justitie stelde eenige wijzigingen van ondergeschikt

belang voor, terwijl de opmerkingen van den Adviseur voor

de Decentralisatie van meer belang waren. Ze betreffen n. |.

den maatstaf van klassenindeeling, welke riiet in de ver-

ordening-zelve was vastgelegd, terwijl ook voorschriften

inzake de vaststelling der kohieren en de inning der be-

lasting, welke van veel nut voor eene vlotte administratie

kunnen zijn, bij afzonderlijke verordening waren vast te

stellen. Beide ontwerpen werden den I5en Mei j.l. aan

Uw College en de Pers, ingevolge het bepaalde bij de

Locale Raden-Ordonnantie, toegezonden.

Het schrijven van den Adviseur voor de Decentralisatie

ging vergezeld van een exemplaar van de sedert in werking

getreden Samarangsche Verordening tot heffing van een ver-

gunningsrecht. In verband daarmede werd onze Verordening

gesplitst in tweeën, doorartikelen, welke betrekking hadden op

het vergunningsrecht, uit de oorspronkelijke verordening over

te brengen naar eene afzonderlijke verordening tot heffing van

een vergunningsrecht, terwijl ook overigens met de gemaakte

opmerkingen rekening werd gehouden, zooals U bekend kan

zijn door vergelijking van de oorspronkelijke verordening met

de toegezonden exemplaren van de twee nieuwe verordeningen.

De grondslag voor de klassenindeeling werd overgeno-

van de Samarangsche Verordening op het vergunningsrecht,

welke ook overigens tot model heeft gestrekt.

De heer Van Campen: In de Verordening is niet vast-

gelegd, wat is te verstaan onder sterken drank?
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De Voorzitter: De overwegingen van den Raad der Ge-

meente Samarang te dezen opzichte, deden afzien van het

opnemen eener définitie van sterken drank. Waar de ver-

ordening reeds in de zitting van den 27en Juni 1916 door

Uw College na uitvoerige besprekingen werd vastgesteld,

kan ieder der leden ongetwijfeld met den inhoud ervan

zich vereenigen:

Z. h. s. verklaart de Raad accoord te gaan met het ontwerp.

Staande de Vergadering worden de op dit punt betrek-

king hebbende Notulen goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 5: Verordening tot heffing en invordering van

eene belasting onder den naam van „Ver-

gunningsrecht”.

De Voorzitter: Een der beide leden van de Wetgevende

Commissie, n. 1. de heer Snel, kon met het ontwerp niet

accoord gaan en stelt hij voor, eene procentsgewijze-hef-

fing, waarbij voor eene hoogere klasse ook een hooger

percentage wordt berekend.

Tegen een procentsgewijze-heffing heb ik geen bezwaar,

alleen zoude daardoor de aanslag omslachtiger en de op-

making der kohieren meer gedétailleerd worden; maar eer-

der zou ik er voor zijn, dat percentage in omgekeerde

volgorde vast te stellen dan het voorstel van den heer Snel

te ondersteunen. Ik vermeen, dat voornoemd lid der Wet-

gevende Commissie het karakter dezer Verordening miskent.

Hij toch ziet daarin eene soort patentbelasting, terwijl

wij hier m. í, te doen hebben met eene doelbelasting. Zoo-

als bekend, is het doel: bestrijding van misbruik van ster-
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ken drank. Houdt men dit doel voor oogen, dan kan men

bezwaarlijk het voorstel-Snel ondersteunen, want juist in

de kleinste localiteiten treft men het kwaad aan in zijnen

grootsten omvang en gaat het niet aan, deze dranklokalen met

een geringer percentage te treffen dan sociëteiten en der-

gelijke gelegenheden.

De heer Van Campen: Inderdaad kunnen kleine kroegjes

grootere winsten maken dan b. v. eene sociëteit.

De Voorzifter: Voor eene sociëteit is drankverkoop bij-

zaak ; hoofdzaak is voor dergelijke clubs goede verlichting,

comfort in het algemeen. De kleine gelegenheden tot drank-

verkoop slijten meestal dranken van minder goede kwaliteit,

met als gevolg veelvuldige constateering van openbare

dronkenschap in die buurten.

Den Secretaris wordt verzocht de verschillende artikelen

der Verordening voor te lezen.

Op voorstel van den Voorzitter worden art. 2 en art. 7 al. 2

gewijzigd; de woorden „Verordening houdende bepalingen

tot regeling van den verkoop van sterken drank’ worden

n, |, vervangen door „Drankverordening”.

Z. h. s. wordt de Verordening, na voorlezing en goedkeu-

ring der verschillende artikelen, in haar geheel vastgesteld.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 6: Schrijven No. 5625/Mr. dd. 11 Mei 1917

van de N.-l. Gasmaatschappij te Weltevre-

den, betreffende eventueele uitbreiding van

het hoogspanningskabelnet.

De Voorzitter: Bedoeld schrijven is in afschrift aan alle
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leden gezonden, zoodat de inhoud bekend mag worden ver-

ondersteld. Naar mijne meening heeft de N.-l. Gasmaat-

schappij de kwestie uit een tè streng commercieel oogpunt

opgevat. Dat, zooals zij beweert, de betreffende concessie

te eeniger tijd ernstig in gevaar zoude kunnen worden ge-

bracht, daarvan kan geen sprake zijn, daar force majeure

steeds in aanmerking zal worden genomen. Het is de Ar-

bitrage Commissie, die bepaalt of inderdaad force majeure

in het spel is, of de Maatschappij diligent genoeg was in-

zake uitbreidingen: de Regeering beslist echter in hoogste

instantie, Uitbreidingen kunnen slechts geschieden in over-

leg met den Raad dezer Gemeente. Dat eene clausulê in

de betreffende concessievoorwaarden ontbreekt, bepalende,

wàt zal worden gedaan, wanneer de Maatschappij weiger-

achtig blijft eene uitbreiding binnen zekeren termijn tot

stand te brengen, kan veel last bezorgen, terwijl nog zij

opgemerkt, dat in nieuwe concessievoorwaarden wèl in

deze leemte werd voorzien. Het dunkt me het beste, de

kwestie aan het oordeel der Regeering te onderwerpen.

De heer Van Deursen : Er ware eene boete te bepalen voor

èlk jaar vertraging, dus niet eene boete inééns te betalen.

De Voorzitter: Kost de aanleg van een kabel b. v…

f 12000.—, dan zal eene boete van f 2000.— niet te veel uit-

werken. Elk jaar evenwel f 2000.— eischen, totdat de uit-

breiding zal zijn tot stand gekemen, lijkt rationeeler, doch

ongetwijfeld zal de maatschappij daarop niet ingaan.

De heer Van Campen: Eene dergelijke bepaling geeft

niets, wijl de Gasmaatschappij daar toch niet mede ac-

coord gaat.

De Voorzitter: De kwestie zal ik onder de aandacht der
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Regeering brengen en vragen, hoe in de leemte op afdoen-

de wijze ware te voorzien.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Punt 7: Voorstel tot adhaesiebetuiging aan het plan

tot oprichting van opleidingscursussen voor

Secretariepersoneel.

De Voorzitter: Aflevering 22 dd. 16 Mei jl. van het Or-

gaan van de Vereeniging voor Locale Belangen bevat een

artikel onder het hoofd: „De opleiding van den localen

administratieven ambtenaar”. Het behoeft geen betoog, dat

het werk van den administratieven ambtenaar in dienst

van gemeente of gewest, eene speciale opleiding eischt,

Door ervaring en studie kan men zich de noodige kennis

wel eigen maken, maar dan wordt de gemeente of het ge-

west als opleidingsschool gebruikt en zijn dergelijke amb-

tenaren, die zonder eenige vakopleiding worden aangesteld,

zeer dure werkkrachten. Voor leidende betrekkingen aan

de secretarieën van groote gemeenten, is men daardoor

aangewezen op het Moederland. In de behoefte aan ge-

schikte krachten voor lagere betrekkingen aan de groote

secretarieën en de hoofdbetrekkingen aan de secretarieën

der kleinere gemeenten, behoort hier te lande spoedig te

worden voorzien. Bemiddeling der Vereeniging voor Locale Be-

langen te Samarang, o. a. door de vaststelling van een examen-

programma en het houden der examens eenmaal per jaar,

bovendien steun verleenen bij het verkrijgen van de noodige

opleiding, lijkt me zeer gewenscht. In het Moederland worden,

zooals van zelf spreekt, andere eischen gesteld dan hier
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waren te stellen: hier zal kennis van het Indisch Staats-

recht en de Decentralisatiewetgeving zijn te eischen. — Het

plan kan niet anders dan worden toegejuicht. De vraag is

evenwel, of het practisch uitvoerbaar zal blijken. Ik acht

het gewenscht, adhaesie te betuigen aan het voorstel, dat

bij verwezenlijking, zoowel Gemeente als Gouvernement, zal

ten goede kunnen komen. Want ook het Gouvernement

heeft groot gebrek aan geschikt administratief personeel en

zal dit na ontvouwing der denkbeelden, zeker tot subsidie-

verleening bereid worden gevonden. Worden alleen cursus-

sen geopend op de hoofdplaatsen van Java, dan zal zulks

evenwel voor velen een bezwaar zijn ze bij te wonen. Hoe

de kwestie ook is te regelen, de Raad kan zijne beste wen-

schen toevoegen aan de adhaesiebetuiging, voor het slagen

der goede poging.

De heer Van Deursen: De Raad zoude nog een stap

verder kunnen gaan hedenavond, door te besluiten, op de

begrooting voor het volgend jaar een post te brengen voor

uitkeering van een subsidie voor dat goede doel.

De Voorzitter: Of de buitenbezittingen eveneens profijt

zullen trekken van de leergangen, is vooralsnog niet met

zekerheid te zeggen.

De heer Stocksmeier: De vaststelling van cen subsidie

kan geschieden na oprichting der cursussen.

De Voorzitter: Indien deze Gemeente mede kan profitee-

ren van de opleidingscursussen, dan zal ze zeker financieel

willen helpen.

De Raad besluit tot adhaesiebetuiging aan het beoogde

plan en de beste wenschen uit te spreken voor het welsla-

gen ervan.



se VT — 15 Juni 1917.

De Voorzitter: Alvorens de gebruikelijke rondvraag te

stellen, wenschte ík onder de aandacht van den Raad te

. brengen, dat de stand der kasmiddelen hoe langer hoe nij-

pender wordt. Niet, dat de gewone uitgaven de gewone

inkomsten zouden overschrijden, deze worden volkomen

gedekt, — doch door de onvoorziene vertraging in de tot-

standkoming der obligatielening van f 500.000.—, waartoe

de Raad 1 December 1916 besloot, en in verband met het

feit, dat de bouw van een kostbaar Raadhuis en twee dure

passerloodsen in gewapend beton, bestreden werden uit de

gewone middelen, dient spoedigst ingegrepen te worden,

teneinde te voorzien in het gebrek aan kasmiddelen. Immers,

beide genoemde werken werden op het leeningsplan ge-

bracht, doch de kosten ervan, in afwachting van het ver-

krijgen der gelden uit de leening, uit ‘de kasmiddelen be-

streden, teneinde eindelijk een aanvang te kunnen maken

met deze urgente werken. Het stopzetten van den bouw dier

beide werken is deels niet mogelijk, deels niet gewenscht,

De bouw der passerloodsen werd aanbesteed en worden

beide per 1 Juli 1917 opgeleverd, op welken datum de

laatste termijn dient te worden voldaan. Het staken van den

verderen bouw van het Raadhuis zoude al een heel zon-

derlingen indruk maken en kan daartoe mi, alleen in het

uiterste geval worden overgegaan. Ik wendde me reeds 12

April j.l. tot den Adviseur voor de Decentralisatie om dien

Hoofdambtenaar aan de hand der cijfers, den toestand bloot

te leggen en drong ik toen reeds op bespoediging aan van

de uitbetaling van het der Gemeente toekomend accres

voor 1917, ad ruim f 20.000.—. Over het voor deze Ge-

meente uitde koloniale geldmiddelen voor 1917 afgezonderd
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bedrag werd reeds in zijn geheel gedisponeerd. Het kassaldo

bedraagt heden ruim f 11800.—., De Adviseur heeft bespoe-

diging van de uitbetaling van het accres aan de Regeering -

verzocht, doch tot heden werd nog geen resultaat bereikt,

al zal ongetwijfeld bedoelde som in den loop dezer maand

uitgekeerd worden. Toch zal ook dit bedrag niet voldoende

blijken om het lang uit te zingen; zelfs al wordt spoedig

het leeningsbesluit van 1 December il door de Regeering

bekrachtigd, dan nòg bestaat er weinig hoop, gegeven den

wisselvalligen toestand der geldmarkt in deze oorlogstijden,

binnenkort de beschikking over die leeningsgelden te er-

langen. Daarom heb ik den Adviseur om bericht verzocht,

of de Regeering in deze bijzondere omstandigheden bij

wijze van voorschot op het leeningsbedrag, niet een bedrag

van f 50.000.—, al of niet renteloos, kan verstrekken. Tele-

grafisch werd geantwoord, dat de Regeering gemeenlijk

niet bereid is voorschotten te verleenen, indien niet over-

tuigend is aangetoond, dat geld niet anders, bijv. door eene

kleine spoedleening op behoorlijke voorwaarden, kan wor-

den verkregen. In verband met dit telegram en naar aanlei-

ding van eene bij schrijven No. 329/W dd. 10 Januari jl.

door de Wees- en Boedelkamer te Samarang gedane aan-

bieding, telegrafeerde ik aan bedoeld College, dat langs

telegrafischen weg berichtte, dat een bedrag van f 50.000. —,

desnoods telegrafisch, beschikbaar kan worden gesteld tegen

6°/, p.a., na ontvangen notarieele schuldbekentenis der Ge-

meente. Met den heer Van Campen, lid der Commissie voor

de Financiën, (het andere lid dier Commissie, de heer

Stocksmeier was wegens ambtsbezigheden verhinderd), be-

sprak ík hedenochtend uitvoerig deze dringende aangele-
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genheid en kan deze de kwestie meer gedétailleerd toe-

lichten.

De heer Van Campen: Mij werd eene opgave verstrekt,

waaruit blijkt, dat de eerste maanden een bedrag van ruim

f 50.000. — nootlig zal zijn. Uit de gewone middelen werd

de bouw van een Raadhuis en twee passerloodsen in ge-

wapend beton bestreden, in afwachting van de totstandko-

ming der geldleening van f 500.000. —. Door vertraging in

de bekrachtiging van het betreffend leeningsbesluit door de

Regeering, raakte de Gemeente met hare financiën beden-

kelijk in het nauw. Aan het Raadhuis is nog te verwerken
een bedrag van f 23.500.—; de laatste betalingstermijn ad

f 6625. — der passerloodsen, vervalt 1 Juli e.k. Een open-

baar privaat dient te worden aangebracht bij de passer-

loodsen in Kampong Beroe, een idem in Kampong Boetoeng.

De totaal-uitgaven beloopen een bedrag van f 2000.—.

Afkoop der rechten in Kampong Gadong (bouw eener tij-

delijke passerloods en werkplaats aldaar) vordert een be-

drag van f 2000.—, opstelling en ompaggering van de

mackines van den steenbreker f 2000.—, grondig onderhoud

van spoelleidingen f 5000.—, zware herstellingen van brug-

gen en duikers f 1000.—, inrichting van de Vergaderzaal

en Burgemeesterskamer, lampen, enz. ter aankleeding van

het nieuwe Raadhuis, f 5000— (een inderdaad te gering

bedrag), betaling van een in het begin van het jaar bestel-

den faecaliënwagen f 1200.—, het in orde brengen van het

passerterrein in Kampong Boetoeng, zoomede het aanleggen °

van toegangswegen tot deze nieuwe passers f 3000. —, het

aanbrengen van dringend-noodig geoordeelde verbeteringen

aan het Slachthuis f 4000.—, totaal alzoo f 55325.—.
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Het stopzetten van den bouw van het Raadhuis komt

niet aanbevelenswaardig voor, wijl de Raad de Vergaderzaal

in het Politiekantoor moest ontruimen wegens verbouwing,

bovendien de huur van het voor Raadhuis thans tijdelijk-

geoccupeerd gebouw bij gereedzijn van het nieuwe Raad-

huis komt te vervallen. Dat bedrag wordt dus bespaard,

Het zoude trouwens een zeer slechten indruk maken naar

buiten, als dat werk werd gestopt.

Het aangaan eener spoedleening van f 50.000.— komt

me op deze gronden noodzakelijk voor.

De heer Mr. Pet: De Gemeente-effecten kunnen worden

verzilverd.

De heer Van Campen: Voor het verkoopen ervan is het

thans niet de geschikte tijd. Het beleeningsbedrag der effec-

ten ad f 8000.— legt geen gewicht in de schaal; ook

dient de Gemeente toch een reserve te hebben. Eene rente

van 6°/, komt me in deze tijden billijk voor, te meer, daar

de Gemeente een gedeelte van het te leenen bedrag op

giro kan plaatsen en dan 2°/, rente verkrijgt. Het spoedig

uit te keeren accres van f 20.000— blijkt zelfs lang niet

voldoende om in de behoefte te voorzien.

De Voorzitter: De Raad zoude mij kunnen machtigen in

overleg met de leden der Commissie voor de Financiën,

eene spoedleening groot f 50.000.— met de Wees- en Boe-

delkamer te Samarang aan te gaan, op de genoemde voor-

waarden en op het tijdstip, dat zulks noodzakelijk voorkomt.

Zoodra het geld der groote leening is verkregen, wordt het

bedrag der kleine leening terugbetaald. Ingevolge het bepaal-

de bij art. 68b van het Regeeringsreglement is bekrachti-

ging van elk leeningsbesluit bij eene ordonnantie, verplichtend.
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De heer Mr. Pet: Ik heb er geen bezwaar tegen, U de
gevraagde machtiging te verleenen. Het is wenschelijk, di-
rect eene spoedleening aan te gaan, anders moet op de
bekrachtiging wellicht weder te lang worden gewacht.
De Voorzitter: De toelichting op dit nieuwe leenings-

besluit nam ik op in de overwegingen van het besluit, dat
als volgt zoude luiden:

RAADSBESLUIT,

No. 46a/9.
 

Makassar, 15 Juni 1917.

De Raad der Gemeente Makassar,

Overwegende, dat de totstandkoming van de gemeente-
lijke geldleening groot f 500.000.—, bedoeld bij zijn besluit
van 1 December 1916 door verschillende omstandigheden
vertraging heeft ondervonden, en grond bestaat tot de ver-
wachting dat, gegeven den tegenwoordigen toestand van
de geldmarkt en vooral van het bankwezen als gevolg
van den wereldoorlog, nog maanden gewacht zal moeten
worden, alvorens over het bedrag van bedoelde geldleening

zal kunnen worden beschikt;

Overwegende, dat toen bovenaangegeven omstandigheden
nog niet te voorzien waren, overgegaan werd tot den bouw
van een Raadhuis en van twee passerloodsen in gewapend
beton in kg. Boetoeng, welke werken, voorkomende in
het leeningsplan, tot nog toe werden bekostigd uit de ge-
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wone inkomsten van deze Gemeente, waardoor meer en

meer gebrek aan kasmiddelen zich doet gevoelen ;

Overwegende, dat het stopzetten dier werken, wat de uit-

bestede passerloodsen betreft, onmogelijk en ten aanzien

van het Raadhuis hoogst ongewenscht moet worden geacht;

Overwegende, dat met het oog op het bovenstaande in

afwachting van de totstandkoming van hoogerbedoelde

geldleening eene spoedige versterking der kasmiddelen met

f_50.000.— (vijftig duizend gulden) hoogstwaarschijnlijk

noodzakelijk voor een geregelden gang van zaken is te

achten ; |

Overwegende, dat blijkens telegram van den Adviseur

voor de Decentralisatie van 13 Juni jl. in deze geen be-

roep gedaan kan worden op de Regeering, tenzij overtui-

gend wordt aangetoond, dat geld niet anders, bijvoorbeeld

door eene kleine spoedleening op behoorlijke voorwaarden,

kan worden verkregen ; |

Overwegende eindelijk, dat niettegenstaande, zooals uit

bovenbedoeld telegram mede blijkt, aan de Regeering om

bespoediging van de uitkeering van het accres a@lf 20747.00

is verzocht, deze tot heden nog niet heeft plaats gehad;

Gelezen het telegram van de Wees- en Boedelkamer te

Samarang van 14 dezer, waaruit blijkt, dat genoemd Col-

lege bereid is een bedrag van f 50000 (vijftig duizend gulden)

tegen eene rente van 6°/, ’s jaars telegraphisch beschikbaar

te stellen op een notarieele schuldbekentenis,

Heeft besloten:

Zijn Voorzitter te machtigen om, indien de stand der

kasmiddelen ook naar het inzien der leden van de Finan-
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cieele Commissie zulks noodzakelijk maakt, de noodige
stappen te doen tot het aangaan van eene spoedleening,
groot f 50.000.— tegen eene rente van 6°/,, met de Wees-
en Boedelkamer te Samarang, welke leening zal moeten
worden afgelost, zoodra over het bedrag van de gemeente-
lijke leening, bedoeld bij 's Raads besluit van 1 December
1916, kan worden beschikt.

De Gemeenteraad van Makassar,

Voorzitter.

Met algemeene stemmen wordt besloten den Voorzitter te
machtigen, in overleg met de Commissie voor de Finan-
ciën, ten spoedigste eene spoedleening van f 50.000.— ren-
tende 6°/, p. a. met de Wees- en Boedelkamer te Sama-
rang aan te gaan, wordende tevens het conceptbesluit gear-
resteerd.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt
betrekking hebbende, eveneens gearresteerd.

Rondvraag.

De heer Buné: De buitenwijken der stad zouden middels
gieters worden besproeid; thans geschiedt de besproeiing

nog steeds door het gooien van water middels blikken over

de wegen.

De Voorzitter: Modellen werden na lang wachten van
den Directeur der G. W. te Batavia ontvangen; ze worden
hier thans nagemaakt. Het zoeken van een geschikt en
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goedkoop leverancier nam eveneens veel tijd in beslag. Ze

op Java te bestellen zoude de zaak te kostbaar maken: de

vracht is n. |. zeer hoog. Binnen enkele weken zullen 12

stel gereed zijn.

De heer Stocksmeier: Het den leden toegezonden uittrek-

sel uit een aan den Gouverneur van dit Gewest door den

Gouvernements-Veearts alhier, ingediend rapport bewijst al-

lerminst, dat de Gemeente de beschikking heeft over een ge-

schikt slachthuis. Helaas, laat de financieele toestand ingrijpen-

de verbetering niet toe, alhoewel zulks urgent ware te noemen.

De Voorzitter: Het is goed geld naar kwaad geld wer-

pen. De Gouvernements-Veearts wijst op gebrek aan ruimte,

waardoor niet goed-bestorven vleesch aan den man wordt

gebracht. Naar een ander, meer geschiktterrein kan worden

omgekeken en zoude het tegenwoordige gebouw b. v. voor

vischpasser kunnen worden aangewend, waardoor der Ge-

meente eene groote schade zoude worden bespaard.

De Gouverneur van dit Gewest bracht onder mijne aan-

dacht, dat ook de toestand van den melkhandel volgens den

Gouvernements-Veearts alles te wenschen overlaat. Of ingrij-

pen, met het oog op de financieele draagkracht dezer Gemeente,

mogelijk is, meen ik te moeten betwijfelen. Er zijn hier 4

melkerijen, w. o. één goede te Mamadjang: de toestand

daar is gunstig, de melkerij is n. |. zindelijk, de flesschen

melk worden verzegeld, enz. De meeste melkleveranciers

wonen evenwel in West-Goa, alzoo buiten de grens der

Gemeente en heeft de Gemeente met hen dus geen bemoei-

enis. Allen houden slechts een paar melkkarbouwen erop

na. Het is te vreezen, dat bij scherpe contrôle, de aanvoer

zal worden stopgezet en is men dan nog verder van huis.
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Ik heb den Gouverneur daarom in overweging gegeven
door den Gouvernements-Veearts een voorstel tot verbetering

te doen indienen. Ingrijpende maatregelen zouden zijn te

nemen, zoodra de handel in geconserveerde melk weder

normaal zal zijn.

De heer Mr. Pet: De te Samarang ingestelde keur vol-

doet goed.

De Voorzitter: Het geldt hier een geheel-anderen toe-
stand. Zóó ook, met de wagenverhuurderijen ; dáár heeft men

stallen met 50, 60 of 100 paarden, terwijl hier elk verhuur-

derijtje slechts de beschikking over een paar paarden heeft.

Dàt maakt contrôle zoo moeilijk en kostbaar. Bovendien

de Gemeente Samarang is financieel veel krachtiger. Voor

melkonderzoek b. v. is de aanstelling van speciaal perso-
neel vereischt, hoe kan deze Gemeente dat betalen voor-

loopig ?

De heer Stocksmeier: Het strand aan het einde der 3e
Beroestraat is erg vuil door deponeering aldaar van faeca-

liën.

De Voorzitter: Juist dáárheen zouden de prauwenvoer-
ders, die thans bij den Zeeboulevard aanleggen, verhuizen.

Te dien einde moeten echter 11 krotten, gelegen tusschen

de 3e Beroestraat en de loods van den steenbreker, verdwij-

nen. De kwestie is reeds in studie genomen door eene

Commissie uit den Raad; met twee der leden heb ik in

den loop dezer week een onderzoek ter plaatse ingesteld;

de bewoners der krotjes vragen een andere plaats om zich

te vestigen, waarvoor een geschikt terrein werd gevonden,

grenzende aan een eigendomsperceel van Mej. Mulder. Het

beoogde perceel is Gvts. grond. Bij het Kadaster werden
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inlichtingen ingewonnen en berichtte dit, dat een zekere

Van Wijngaarden te Batavia het stuk grond in eigendom

heeft aangevraagd. De heer Mr. Pet zoude diens gemach-

tigde zijn, naar iemand, werkzaam bij de firma W.B. Lede-
boer & Co. alhier, mededeelde.

De heer Mr. Pet: Er is me niets van bekend.

De Voorzitter: Er staan een paar Inlandsche woningen

op, waarvan de bewoners f 050 per maand grondhuur aan

Mej. Mulder betalen. Als het geen eigendomsperceel is,

geschiedt die heffing onrechtmatig.

De heer Mr. Pet: Over deze zaak wordt nog geproce-

deerd om eigendomsuitwijzing; sedert honderd jaren is

de grond in de familie Mulder, liggen voorouders van

Mej. Mulder daar begraven. Ze laat op dat perceel rech-

ten gelden. | .

De Voorzitter: Eventueel zoude de grond van Mej. Mulder

door de Gemeente kunnen worden gekocht. De uitslag van

het proces dient te worden afgewacht, alvorens verdere

stappen kunnen worden gedaan.

Te 9.05 ure des avonds gaat de Raad in geheime zit-

ting over.

Voor de opmaking:

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergade-

ringen van 15 Juni 1917 (ge-

deeltelijk) en 6 Juli 1917,

De Voorzitter,

J. A. EINTHOVEN.



KLPRABETISCH REGISTER

Bladz.

Comptabiliteit.

Af- en overschrijving en wijziging der Be-
grooting 1916 154.

Mededeelingen omtrent den ongunstigen toestand

der kasmiddelen 161.

Verzilvering der Gemeente-effecten 164.

Diversen.

Opleiding van locale, administratieve amb-

tenaren 159.

Opmerkingen omtrent den melkhandel te de-

zer stede 168.

Opmerkingen betreffende wagenverhuurderijen

te dezer stede 169,

Perceel voor nieuwe aanlegplaats voor prauwen 169.

Geldleening.

Voorstel der Commissie voor de Financiën tot

het aangaan eener spoedleening van f 50.000—

met de Wees- en Boedelkamer te Samarang 161.

Notulen.

Arresteering der Notulen van het verhandelde

in de Vergadering van 1 Juni 1917 150.



|

Slachthuis.

Opmerking van het lid-Stocksmeier betref-

fende ongeschiktheid van het Slachthuis

Sproeidienst.

Vraag van het lid-Buné betreffende aan-

koop van houten gieters ten behoeve van den

Sproeidienst

Subsidies.

Aanvrage van een extra-subsidie van f 14.044.—

aan de Regeering voor de wegenverbetering

Verlichting.

Schrijven No. 5625/Mr. dd. 11 Mei 1917 van

de N. 1. Gasmaatschappij te Weltevreden, be-

treffende eventueele uitbreiding van het hoog-

spanningskabelnet

Verordeningen

Vaststelling der Verordening houdende be-

palingen tot regeling van den verkoop van

sterken drank

Vaststelling der Verordening tot heffing en

invordering van eene belasting onder den naam

van „Vergunningsrecht”’

Bladz.

168.

167.

154,

157.

154.

156,



II

Bladz.

Wegen.

Goedkeuring der begrooting van kosten tot
het herstellen van de Passer- en Tempelstraat,

met de daartusschen gelegen dwarswegen 151.
Opmerkingen betreffende afvoeren van dakwater 153.




