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No. 11. 27 Juli 1917.
 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

é Vergadering van den Raad der Ge-

ee meente Makassar, gehouden op Vrij-

à dag, den 27en Juli 1917, ten Raad-

ee : huize (Stalstraat).

Mk
Wbbirrer ; Ässistent-Resident J. A. Einthoven. -
‚e

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 6

Juli 1917. |
2.* Bouw van een:

a. derde passerloods in kampong Boetoeng;

b. privaatgebouw „ Ee „

c. kantoorlokaal ” Dn n

3. Aanleg van wegen rondom de nieuwe passerloodsen in

Kampong Boetoeng.

4, Voorstel tot uitbreiding van het technisch personeel.

5. Rapport van den Directeur der Gemeentewerken ddo.

23 Juli 1917 in zake afdekking vande goot inde Balan:

dastraat. EE

Oprichting van een privaatgebouw in Kampong Beroe.

7. Voorstel tot verhooging van artikel 26 der begrooting

(Onderhoud van spoelleidingen, goten en riolen) met

f_ 3000. —.
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8. Voorstel—Buné tot het vernieuwen der Gemeentewerk- _

plaats met magazijn en aanschaffing van de noodige

gereedschappen voor herstellingen, enz. — : É

9. Voorstel tot het in druk doen verschijnen van de Nos,

tulen van het verhandelde in de openbare vergaderingen .

van den Raad dezer Gemeente, vanaf het jaar 1906

t/m 1916.

10. Geheim.

  

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, M. C. H. Buné,

W. F. van Campen, J. A. E. van Deursen, -Ha-

dji Mohamad Saleh, Hamzah daeng Mapata, H.

Mesman, Mr. H. A Pet, Th. H.M. Platte (ver-

schijnt eenigen tijd nà opening der Vergadering),

W. C. Snel, J. H. Stocksmeier, The Liong Tjiang

en G, Wieland.

Afwezig ‘met kennisgeving zijn de leden: Nio Eng Boe

wegens ongesteldheid en A. W. G. Stigter we-

gens uitstedigheid.

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

  

Te 6,40 ure des avonds opent de Voorzitter de Vergadering,

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ring van 6 Juli 1917.

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhandelde
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in de openbare Vergadering, den 6en dezer gehouden,
werden met eenige wijzigingen van niet ingrijpenden aard,
na rondfezing terugontvangen. In overweging wordt gege-
ven, de betreffende Notulen goed te keuren en te arrestee-
ren.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.

Punt 2a.: Bouw van eene derde passerloods in

Kampong Boetoeng.

De Voorzitter: Zooals Uw College bekend is, werd van
het eventueel bouwen eener 3e loods in Kampong Boetoeng
reeds gewag gemaakt in de nota van toelichting op het
leeningsplan. De Celebes Industrie Maatschappij W. Corné
& Co. alhier deed bij schrijven dd. 11 dezer eene aanbie-
ding voor den eventueelen bouw eener derde passerloods
aldaar in gewapend beton, welke loods gelijk zoude wor-
den aan de den len Juli j.l. door haar opgeleverde twee
passerloodsen. Gevraagd wordt een prijs van f 18000.—,

indien de benoodigde materialen nl. niet nog beduidend
stijgen. Ik breng in herinnering, dat de reeds gebouwde
loodsen f 13250,.— per stuk hebben gekost en is dus deze
nieuwe aanbieding belangrijk hooger. De Directeur der G .W.
vroeg offerte aan, wijl thans nog op het betreffend pas-

Serterrein het grootste deel der formeelen voor de bekistin-
gen in bruikbaren toestand aanwezig is, waardoor bij aan-

wending van deze voor den bouw eener 3e loods, tijd en
geld zouden worden bespaard. Volgens bericht van des-
kundige zijde, zijn de beide passerloodsen te goedkoop
door den leverancier aangenomen. Het schrijven van de
Celebes Industrie Maatschappij W. Corné & Co. maakte
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een onderwerp van uitvoerige bespreking uit in eene ver-

eenigde bijeenkomst van de Technische- en Passercommissie.

De heer Stigter, ‘ter bedoelde’ conferentie aanwezig, advi-

seerde om, indien de overtuiging bestond, dat binnen een

paar jaar een 3e loods noodzakelijk zou zijn, op het aanbod

in te gaan, wijl ook naar zijne overtuiging langer wachten

tot steeds hooger aanbod zoude leiden, en de beide eerste

loodsen meer als reclame voor den aannemer zijn

fe beschouwen dan dat er winst zoude zijn behaald;

van winst kan geen sprake zijn geweest. Een ingenieur,

verbonden aan eene concurreerende maatschappij,

gaf als zijne meening te kennen, dat door zijne

maatschappij beslist de betaalde prijs niet zoude zijn

genoteerd, doch een veel hoogere. Het is wellicht raad-

zaam, tot den bouw te besluiten, daar na afloop van de

oorlogen wordt gevreesd, dat in de eerste jaren geene da-

ling in prijs van cement en ijzer is te verwachten, gegeven

het feit, dat alles, wat werd vernield aan steden, bruggen

enz., weder herbouwd zal dienen te worden. Daar staat

echter tegenover, dat al zijn de beide opgeleverde loodsen

goedgekeurd, ze in den loop der maanden gebreken

kunnen vertoonen, waarvoor de betreffende maatschappij

garant blijft. Dat risico wordt ook geloopen met de derde

loods. Bovendien rijst de vraag, is daar behoefte aan

eene derde passerloods ? Deze vraag is beslist bevestigend

te beantwoorden, als de Gemeentelijke Verordening op het

gebruik van wegen, pleinen enz. eenige wijziging onder-

gaat en wel zóódanig, dat watin de Tempelstraat enz. zich

opdringt boven goten, enz. naar de passerloods moet ver-

huizen, want die straat vormt toch geen passer voor ver-
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koop van groenten en kippen. Worden deze handelaren

verplicht, hunne waren in eene passerloods ten verkoop

aan te bieden, dan iser zeer zeker behoefte aan eene derde
passerloods. De aanbieding is slechts verbindend tot 15
Augustus e.k., zoodat het gewenscht voorkwam, hedenavond

eene beslissing ter zake uit te lokken.

De heer Snel: Dat een prijs van f 29.— per M? te laag
is geweest voor de onlangs afgeleverde loodsen, is zeker.
Ook de noteering van f 18000.— voor den bouw eener
derde loods is betrekkelijk laag te noemen. Waar deze
derde loods eventueel op dezelfde voorwaarden wordt ge-
leverd als de beide andere loodsen, blijft de aannemer ga-
rant en wordt door de Gemeente dezelfde risico geloopen
als destijds. Zelfs zonder het nemen van rigoureuse maat-
regelen tegen groenten-en kippenverkoopers kan de loods
wel menschen trekken, mits worde getracht de passerlood-

sen populair te maken. De huurprijs ervan is thans wel
niet hoog, doch er zoude b.v. méér met de wenschen der
huurders rekening kunnen worden gehouden, waardoor ze

meer in trek zullen komen.

is eene andere maatschappij eveneens om offerte ver-
zocht ?

De Voorzitter: Bij de eertijds gehouden aanbesteding,
was de Celebes Industrie Maatschappij onder vele inschrij-
Vers de goedkoopste en had deze zich aan het type ge-

houden; haar werd dan ook de levering gegund. Artikel 82
al. 2 der Locale Raden Ordonnantie luidt, dat alle werken,
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van heerendienst-

plichtigen of veroordeelden, leveringen en transporten ten
behoeve van het ressort van een raad in het openbaar wor-
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den aanbesteed, tenzij de raad in het belang van zijn res-

sort aan eene andere wijze van voorziening de voorkeur

geeft. Ik vermeen, dat het houden eener publieke aanbe-

steding voor de 3e passerloods niet raadzaam is, wijl die

slechts tijdverlies zoude beteekenen. De Celebes Industrie

Maatschappij W. Corné & Co. beschikt over geoefend per-

soneel, bekend met betonwerk, heeft gelijk ik reeds op-

merkte, de formeelen nog op het terrein liggen, zoodat

geen ander tegen den zelfden prijs of minder, zal kunnen

leveren.

De heer Snel: Mijne bedoeling was slechts te vernemen,

of bij andere aannemers inlichtingen waren ingewonnen,

zoo ja, dan wilde ik die kennen.

De heer Van Deursen: Is de urgentie van den bouw

eener derde loods wel voldoende bewezen? Ik zag Jiever

eene nieuwe passerloods in Kampong Beroe of Kampong

Gadong verrijzen, waaraan het geld beter zoude zijn be-

steed.

De Voorzitter: De bouw van eene passerldods in Kam-

pong Beroe en Kampong Gadong staat ook vermeld op het

leeningsplan; indertijd werd door den Raad „besloten met

eene tijdelijke bamboeloods in Kampong Gadong eene proef

te nemen, of een passer dààr levensvatbaarheid zoude heb-

. ben. Valt deze proefneming tevredenstellend uit, dân eerst

kan eene définitieve loods worden opgericht. De kwestie

wordt aldus handelende niet op de lange baan geschoven.

(De heer Platte verschijnt ter Vergadering).

De heer Van Deursen: De resultaten der proef waren

eerst af te wachten.

De Voorzitter: Dat kan wel lang duren. Den rechtheb-



 

— 203 — ___271917.

benden van den grond in Kampong Gadong, beoogd voor

passarbouw, werd om opgave gevraagd, tegen welk bedrag

zij geneigd zijn afstand te doen van hun recht. Deze cijfers
werden verkregen en daarna een rekest aan de Regeering

ingediend met verzoek het perceel in beheer te mogen ont-

vangen. Zoodra de Regeeringsbeschikking is afgekomen in
voor de Gemeente gunstigen zin, kunnen de bezitsrechten

direct worden afgekocht en met den bouw van de tijdelijke

passerloods worden aangevangen.

De heer Mesman : In Kampong Boetoeng is eene derde

loods niet zoo urgent, wél echter in Kampong Beroe : om

visch aan land te brengen, leent zich Kampong Beroe veel

beter, trouwens er was vroeger een vigschpasserin die buurt.

Het publiek belang wordt méér gebaat met den bouw eener

passerloods in Kampong Beroe dan in de verafgelegen

Kampong Boetoeng. ’
De Voorzitter: De loodsen in Kampong Beroe zijn niet

geheel verhuurd, ze worden grootendeels zelfs als woning

gebezigd. Als dat streven wordt tegengegaan, zullen er

nog minder bezoekers komen !

De heer Mesman : Ik had het speciaal over een vischpasser.

De Voorzitter: Er wordt thans reeds visch in voldoende
hoeveelheid in Kampong Boetoeng aangevoerd, zoodat de

indertijd geopperde bezwaren tegen de ligging van den

passer aldaar voor den handel in visch niet van overwegend

belang zijn gebleken. Alhoewel visch van Scheveningen

komt, heeft de Gemeente ’s-Gravenhage een vischpasser.
Per wagentje, niet eens per tram, wordt de visch van Sche-
veningen aangebracht. Als er maar vraag is naar visch,

gelden geen afstanden !



27 Juli 1917.  20Â

De heer Mesman : Kampong Boetoeng ligt-aan het einde

der stad, terwijl Kampong Beroe het centrum der stad vormt.

De Voorzitter: De passerplannen in Kampong Beroe en

Kampong Gadong worden toch niet afgeschreven.

De heer Mesman: De toeloop naar een vischpasser in

Kampong Beroe zoude enorm zijn.

De Voorzitter: De loodsen in. Kampong Boetoeng zijn

niet speciaal voor vischverkoop, doch ook woor groenten-

en pluimveehandel. Zulke loodsen trekken meer in eene

dichtbevolkte, Chineesche buurt als Kampong Boetoeng is,

dan elders. Ook zoude het een punt van overweging kun-

nen uitmaken, het Slachthuis, dat niet meer voldoet aan de

eischen, welke aan een goed abattoir mogen worden ge-

steld, om te bouwen in eene vischpasserloods en een nieuw

slachthuis meer buiten de stad te bouwen.

De heer Mesman: Zo'n slachthuis kost minstens

f 100.000.— en het wachten daarop kan lang duren.

De heer Van Deursen : Ook in verband met de uitbrei-

ding van „Makassar naar het Zuiden, is het aanbevelens-

waardig in Kampong Beroe eene passerloods te bouwen.

Pe heer Wieland: Eene passerloods in Kampong Beroe

staat steeds ledig: er wordt geen visch verkocht. De overige

passerloodsen zijn slechts voor 1/3 gevuld. Het toezicht op

en het keuren van visch op verschillende plaatsen vergt

veel tijd en personeel.

De heer Van Deursen: Ik kan heusch mijn bediende niet.

heelemaal naar Kampong Boetoeng zenden om visch te ha-

len, dat is te ver.

De heer Snel: De urgentie van passerbouw in Kampong

Beroe is geenszins aangetoond, immers, het lid der Pas-
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sercommissie beweert, dat eene loods daar ledig staat: een
nieuw fiasco behoeft niette. worden geleden. De resultaten
eener tijdelijke loods in Kampong Gadong dienen te wor-
den afgewacht. Er werd bij het leeningsplan gerekend. op
eene uitgave van f 100.000.— voor passerbouw: ook al
wordt eene derde loods in Kampong Boetoeng gebouwd
dan nòg blijven genoeg fondsen over, om, indien de proef-
neming gelukt, in Kampong Gadong eene permanente loods
op te richten. Gaarne ga ik mede met de. meening der Pas-

_sersen Technische Commissie om eene derde loods te bou-
wen in Kampong Boetoeng, zulks te meer, wijl dan een
geheel àf is.

De heer Buné: Herhaaldelijk constateerde ik, dat reuzen-

uitstallingen van visch achter de loodsen in kampong Beroe
plaats hebben. De handelaren verkoopen niet in, doch
achter de loodsen.

De heer Wieland: De rondventers komen daar; aanvoe-

ren van visch heb ik daar nooit gezien.

De heer Mesman: Op de hoogte van Losari wordt des

middags tegen 3 uur aan verkoopers visch verdeeld.
De Voorzitter: Ook de vischverkoop zoude bij wijziging

der keur kunnen worden geregeld.

De heer Mr. Pet: Zijn de nieuwe loodsen in Kampong
Boetoeng al verhuurd, of zullen ze geheel worden verhuurd?

De Voorziter: Ik vertrouw, dat ze wel verhuurd zullen
worden, al zal wellicht eene halve loods voorloopig on-

verhuurd blijven: de animo zal wel komen. Bij opbod

worden de plaatsen steeds verhuurd; het bezwaar van vele

handelaren is, dat ze de plaatsen voor minstens 6 maan-

den moeten huren; bij verhuur op korter termijn, b. v. per
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maand, week of dag, zouden de loodsen méér gewild zijn,

doch dit is eene kwestie van huurtechniek.

De heer Mesman: Het verhuren op korten termijn is niet

raadzaam, daar dan de huurder bij wijze van onderkruiping

de concurrentie gemakkelijk kan weren. Ik ben er sterk

voor, den tegenwoordigen toestand te handhaven.

De heer Wieland: Ook ik ben van opinie, datin het be-

gin, de loodsen niet geheel zullen worden verhuurd.

De heer Mr. Pet: Waarom dan eene derde loods gebouwd?

Eerst dient het resultaat der verhuring te worden afge-

wacht, welke dezer dagen zal plaats hebben.

De Voorzitter: In den loop van maanden kan de urgen-

tie van eene derde loods wel blijken, doch wordt dan wil- $

licht een prijs van f 20.000.— of méér gevraagd voor den
bouw. Rekening ware te houden met de bijzondere tijds-

omstandigheden. :
De heer Van Campen: Het ledigstaan van eene loods

van f 18000.— geeft een groot renteverlies.

De heer Wieland: Worden de kooplui uit de Tempelstraat

verdreven, dan zal zelfs de derde loods niet voldoende

rüimde bieden.
De heer Mr. Pet: Het verkoopen op straat kan worden

verboden, niet het in huis verkoopen.

De heer Wieland: Met het oog op netheid en zindelijk-

heid der straten moet dat op den drempel en de goten

verkoopen, worden tegengegaan.

De heer Snel: Niemand kan me beletten in mijn huis of

op den drempel daarvan, waren te verkoopen.

De heer Mr. PetDe verhuring van de plaatsen der beide

nieuwe loodsen dient eerst te worden afgewacht. Blijken
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de loodsen aftrek te vinden, dan kan aldaar dadelijk met
den bouw eener derde loods worden aangevangen.

Met 5 tegen 7 stemmen (de heer Wieland onthoudt zich
als Commissaris der Celebes Industrie Maatschappij W.
Corné & Co. van stemming) wordt het voorstel tot onmid-
dellijken bouw eener 3e loods in Kampong Boetoeng ver-
worpen.

Het voorstel—Pet om dadelijk met den bouw eener 3e
loods in Kampong Boetoeng aan te vangen, zoodra na ver-
huring der plaatsen blijkt, dat behoefte aan uitbreiding
van het aantal loodsen aldaar bestaat, wordt met op één
na algemeene stemmen (de heer Van Deursen stemt tegen)

aangenomen.

De heer Buné: Wordt eventueel eene nieuwe passer-
loods in Kampong Beroe gebouwd, dan moet die niet van
beton worden gemaakt, doch dient in den zelfden stijl te
worden gebleven als de huidige loodsen.

De heer Mesman: Doch de banken van beto, enz., al-
leen het dak niet. Eerst kan echter worden gepoogd, de
ledige loods in Kampong Beroe voor vischpasser te benutten,

Punt 2b. Bouw van een privaatgebouw in Kam-
pong Boetoeng,

De Voorzitter doet de betreffende teekening ter Verga-
dering circuleeren en merkt op, dat de kosten op f 2500,—
worden begroot.

Met algemeene stemmen wordt tot den bouw door de
Celebes-Industrie Maatschappij W. Corné & Co. besloten
tot genoemd bedrag.
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Punt 2c. Bouw van een kantoorlokaal in Kampong

Boetoeng.

De Voorzitter doet de bedoelde teekening rondgaan on-

der de leden.

Met algemeene stemmen wordt de uitgave ad f 1250.—

goedgekeurd. De bouw zal geschieden doordezelfde maat-

schappij.

Punt 3: Aanleg van wegen rondom de nieuwe pas-

serloodsen in Kampong Boetoeng.

De Voorzitter: Ook deze uitgave komt me voor nood-

zakelijk te zijn, de wegen vormen nu eene zandwoestijn.

De heer Buné: Er werd reeds aan de wegen begonnen,

dus machtiging daartoe is overbodig.

De heer Snel: Het is een bewijs van de activiteit in deze

van den Directeur der G, W. |

De Voorzitter: Inderdaad werd reeds gedeeltelijk fot den

aanleg overgegaan, daar er spoed bij was met het oog op

de ophanden zijnde inwijding van den passer en het iets on-

ontbeerlijks gold.

Z.h.s. wordt de begrooting ad f 1682—goedgekeurd

en het bedrag gevoteerd.

Punt 4: Voorstel tot uitbreiding van het technisch

personeel.

De Voorzitter: Ik wilde voorstellen, wijl deze aangelegen-

heid van ingrijpenden aard is, het betreffend schrijven van

den Directeur der G, W., eerst heden ontvangen, in handen
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der Technische Commissie te stellen met verzoek, van raad
te willen dienen en een afschrift in rondlezing aan de leden
te zenden, opdat ieder Uwer na rijpelijke overwegingen zich
een oordeel kan vormen over de al of niet urgentie van
het voorstel. Dit punt ware derhalve van de Agenda af te
voeren.

Aldus wordt besloten.

Punt 5: Rapport van den Directeurder G. W. ddo.
23 Juli 1917, inzake afdekking van de
goot in de Balandastraat.

De Voorzitter: Het was naar aanleiding van eene vraag
ter vorige zitting door den heer Stocksmeier gedaan, dat
de Directeur der G.W. een rapport indiende inzake de af-
dekking der goot in de Balandastraat tusschen Passer- en
Tempelstraat, het andere gedeelte der betreffende goot re-
gardeert de Haven. De kosten worden geraamd op f 10.000.—.
De heer Stocksmeier: Die uitgave is thans niet gewet-

tigd, hoe gewenscht de verbetering ook zoude zijn.
Besloten wordt, voorloopig niet tot de afdekking der goot

over te gaan.

Punt 6: Oprichting van een privaatgebouw in kam-
pong Beroe.

De Voorzitter: Op de begrooting voor het loopend jaar
werd voor dit doel een bedrag van f 1000.— uitgetrokken.
Wordteen zelfde type privaat gebouwd als in Kampong
Boetoeng dan zullen de kosten echter f 1818,— bedragen
incl. 10°/, onvoorziene uitgaven. Of de kwestie van urgent
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belang is, kan de Technische Commissie het best beoor-

deelen.

De heer Wieland: Eerst ware de begrooting met teekening

in handen te stellen van de Technische Commissie: zulke

zaken kunnen niet in een vloek en een zucht worden af-

gedaan.

De Voorzitter: De begrooting werd eerst heden ontvan-

gen, zoodat er geene gelegenheid was ze der. Technische

Commissie aan te bieden met verzoek om raad. Zulks kan

evenwel nog geschieden, haast is er niet bij.

Besloten wordt de betreffende begrooting, vergezeld van

de teekeningen, in handen te stellen van de Technische

Commissie om na ontvangen advies nader te beslissen.

Punt 7: Voorstel tot verhooging van artikel 26 der

begrooting (Onderhoud van spoelleidingen,

goten en riolen) met f 3000.—.

De Voorzitter: Aan het einde van den Heerenweg werd

aangevangen met de drooglegging van een terrein, nadat

de heer Stigter en ik het onhoudbare van den toestand

door-eigen aanschouwing hadden ingezien. Het opde begroo-

ting voor dit jaar uitgetrokken bedrag voor dit doel nl.

f 2000.— is niet voldoende gebleken, werd op 12 Mei jl.

reeds overschreden met f 600.—. Nog-andere goten eischen

dringend verbetering, vandaar dit voorstel.

De heer Buné: Uit het betreffend schrijven van den Di-

recteur der G.W. blijkt opnieuw, dat steeds overleg wordt

gepleegd met het lid der Technische Commissie, den heer

Stigter, terwijl mijn advies als lid der Technische Com-

missie, nooit of zelden wordt gevraagd. Al heb ik niet de
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capaciteiten van een ingenieur, toch kan ik allicht over
dergelijke zaken ook oordeelen. Ook het medelid der be-
doelde Commissie, de heer Wieland, kon daarin worden
gekend door den Directeur der G.W. - Als wij als mede-
leden der Technische Commissie toch op zijde worden ge-
schoven, kunnen we als zoodanig wel aftreden.

De Voorzitter: Het verbeteren der goten gold een spe-
ciaal geval; het was nl. den heer Stigter opgevallen, dat ver-
betering noodzakelijk tot stand moest komen. Zeker zal het
toe te stane bedrag worden verwerkt in overleg met de
leden der Technische Commissie.
De heer Wieland: Er is een veel grooter bedrag dan

f 3000.— noodig.

De Voorzitter: De heer Stigter deelde me mede, dat
eerst na het besteden van een bedrag van f 10.000.— merk-
bare verbetering zoude zijn te constateren.
De heer Van Campen: Later kunnen meer fondsen wor-

den toegestaan, doch de Raad behoort te weten, wat voor
het geld wordt verkregen.

De Voorzitter: Met verbetering der rioleering, welke in
handen van het Gouvernement berust, zijn een paar ton
gemoeid. Ik heb den Directeur der G. W. erop gewezen,
dat het aanbrengen van verbeteringen aanleiding zoude
kunnen geven tot botsing met de groote plannen, doch
stelde genoemde ambtenaar mij ervan in kennis, dat hij
overleg had gepleegd met den heer Stigter, die van mee-
ning was,,‚dat de verbetering van Gemeentewege niet be-
hoefte te wachten op de Gouvernementsplannen.
De heer Snel: Karbouwen worden bij ‘voorkeur op de

taluds der wegen geleid, waardoor deze worden vernield.
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Op het Arendsburgplein is een heelekant der. goot afgetrapt.

Een verbod tot het doen grazen van veelijkt me raadzaam.

Ook maken Inlanders daar een voetpad. |

De: Voorzitter : De Commissaris van Politie diende reeds

een voorstel in, dat me evenwel te streng voorkomt: deze

ambtenaar wil nl. alle vee van de pleinen weren. Ik stelde

het rapport in handen van den Controleur Kotta, die de

kwestie met de Hoofden zoude bespreken. Vergeten dient

niet te worden, dat de Politie niet de beschikking heeft

over voldoende personeel en meer in het bijzonder dààrom,

een algemeen verbod werd aangeraden.

De heer Wieland : Het Politiestrafreglement verbiedt het

laten losloopen van vee. |

De heer Mesman: De dieren zullen op onze pleinen

heusch niet vetter worden: van die „gras’-vlakten moeten

ze het niet hebben.

De Voorzitter: Dus paarden worden evenmin toegelaten?

„De heer Mesman: Ook die niet.

De heer Mr. Pet: Het staat zoo idyllisch die grazende

dieren op een plein! |

De heer Wieland: Als de Directeur der G. W. een von- -

dertje aanlegt op het Arendsburgplein,is de kwaal verholpen.

De Raad keurt eene uitgave van extra f 3000— goed

ten laste van art. 26.

Punt 8: Voorstel—Buné tot het vernieuwen der Ge-

meentewerkplaats met magazijn en aan-

schaffing van de noodige gereedschappen

voor herstellingen, enz.

De heer Buné: Als toelichting op mijn voorstel moet ik
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in deeerste plaats zeggen, dat dit voorstel niet nieuw is,

want, toen er werd gesproken over den bouw van het

Raadhuis (zie de Notulen van het verhandelde in de Ver-

gadering van den 30en September 1915) werd ook ter sprake

gebracht de bouw van eene nieuwe werkplaats met maga-

zijn en paardenstallen, doch de financieele omstandigheden

lieten destijds niet toe verder hierop in te gaan;daar ernu -

echter geld is, lijkt het mij een der eerste vereischten, te

zorgen, dat de Gemeentewerklieden eene behoorlijke gele-
genheid hebben om te kunnen werken, om zoo doende ook
voldoenden arbeid te kunnen afleveren, zoodat dit geen

schadepost voor de Gemeente is.

Toen ik den 12en Juli jl. de werkplaats bezocht, vond

ik in een bamboehokje, dat nog nieuw was, en dat mij als

_ „de smederij’ werd aangewezen, 4 man werken; op den

dagstaat werden vermeld 1 smid ad f 1.75, 2 smeden ad

__f 0.75, 1 smid ad f 0.60, voor het aanmaken van beugels

voor afvoergoten, terwijl ik tevens vernam, dat ook de

mandoer van de stoomwals, wijl die toch niets te doen

„had, daar werkte.

De menschen hadden met hun allen de beschikking over

één veldsmidse; eene behoorlijke werkbank met schroeven

enz. was er niet.

De lampenist stond te werken in een donker hok, zoo-

dat ook dàâr van behoorlijken arbeid geen sprake kan zijn.

De timmerlieden, die de palen voor de naamborden der

straten aan het maken waren, vond ik onder een ander af-

dakje, zoodat behoorlijke contrôle vrijwel ondoenlijk is.

Het magazijn, waar het er werkelijk behoorlijk uitzag, is

zóó oud, dat om-of invallen niet is uitgesloten, terwijl
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buiten op het veld de uitslag van ‘de spanten der kap van

het Raadhuis werd gemaakt.

De magazijnmeester is een goed werkman; toen deze

functie in hetleven werd geroepen (zie de Notulen van het

verhandelde in de Vergadering van den 22en Januari 1917)

werd tevens als eisch gesteld, dat de magazijnmeester de

kleine herstellingen aan de werktuigen, sproeikarren en

pompen moest kunnen verrichten, en daar er nu iemandis,

die dit werk verstaat, moet er ook voor worden gezorgd,

dat de noodige gereedschappen er zijn.

Deze uitgaven worden dubbel vergoed door het uitwin-

nen van reparatiekosten bij werkplaatsen of aankoop van

nieuw.

Om op den uitslag van de kapspanten terug te komen,

zou ik willen vragen, hoe het komt, dat er nù pas met het

maken der kap een begin wordt gemaakt; de kap wastoch -

al uitbesteed ongeveer één jaar geleden ?

Daar de taak der Gemeentewerken wel grooter, doch

zeker niet kleiner zal worden, hoop ik met het door mij

gezegde voldoende te hebben aangetoond, dat eene werk-

plaats met toebehooren een noodzakelijk iets is.

De VoorzitterIk ben het volkomen eens met den heer

Buné, dat de bouw eener Gemeentewerkplaats urgent is te

noemen. Geldgebrek belette tot nu toe: den bouw, terwijl

het beoogde terrein nog niet in beheer van het Gouverne-

ment werd verkregen. Het project van eene werkplaats is

reeds jaren gereed. Wat het aanschaffen van gereedschap-

pen betreft, wat noodig is, moet natuurlijk worden aange-

kocht. Een verlanglijstje kan worden opgemaakt en zal de
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Directeur der G. W. wel voor: de bestelling ervan zorg-
dragen. |

De heer Buné. Als er nu gereedschappen te krijgen zijn !
De Voorzitter.” Wat de kap voor het Raadhuis aangaat,

de Directeur der G.W. kan de kwestie wellicht nader toe-
_ lichten.

De Directeur der G.W.De uitslag der kap is het al-
lerlaatste werk, dat gedaan wordt. Het gaat hier om 2 of
3 lijnen, welk werkje best in de open lucht kan worden
opgeknapt.

De heer Buné, Reeds maanden geleden werd in raads-
zitting beweerd, dat de kap ‘was uitbesteed. Een leverancier
ontvangt toch zeker tijdig de teekening, om op tijd gereed

te kunnen zijn!

De heer Wieland. Zijn de muren gereed, dan dient de
aannemer van het kapwerk of eenig ander werk zijnen ar-

beid klaar te hebben: zóó wordt vlug en accuraat gearbeid.

Natuurlijk behoort de teekening eener kap niet tot het laat-
ste oogenblik te worden uitgesteld.

Z. h. s. wordt besloten de noodige gereedschappen ten

behoeve van de Werkplaats aan te koopen.

Punt 9: Voorstel tot het in druk doen verschijnen
| van de Notulen van het verhandelde in de

openbare Vergaderingen van den Raad

dezer Gemeente, vanaf het jaar 1906

t/m 1916.

De Voorzitter Ter zake wendde de Gemeentesecretaris

zich tot Uw College bij schrijven dd. 25 dezer. De druk-
kerij „Celebes” alhier berekent voor de levering van 50
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exemplaren plus registers, een bedrag van ongeveer f4000.—

voor de elf verloopen jaren. Met de levering is ongeveer

één jaar gemoeid, de kosten dienen dus over dien tijd te

worden verdeeld. De aan te stellen Burgemeester, nieuwe

Raadsleden en de Ambtenaren der Gemeente zullen een

groot gemak hebben van in druk verschenen notulen met.

klappers daarop. Het prijsverschil tusschen normale en deze

abnormale tijden bedraagt slechts f 500.—.

De heer Van Deursen: Dat iseen mooie post voor de be-

grooting van het volgend jaar; zeker zouden de leden door

het doen drukken vande Notulen zeer gebaat worden.

De heer Snel. Achtte ik indertijd de kosten verbonden

aan het doen drukken van de Notulen over het jaar 1917

niet verantwoord, wijl geen geld aanwezig was, thans heb-

ben zich de omstandigheden gewijzigd. Ik vermeen het van

zeer groot belang te zijn, dat de Notulen, ook van vroegere

jaren, worden gedrukt, nu de beschikking over voldoende

fondsen wordt verkregen. Ik ondersteun dan ook zeer warm

het voorstel van den Secretaris, zoomede zijn straks te be-

handelen voorstel, definitief te besluiten tot de omwerking

van het Gemeente-archief, hetgeen eveneens van urgent

belang is te noemen.

Met- algemeene “stemmen wordt besloten tot het in druk

doen verschijnen van de Notulen over de jaren 1906 t/m.

1916, voorzien van klapper, en jaarsgewijze ingebonden.

‘De Voorzitter: De Agenda atgehandeld zijnde, blijven

nog eenige zaken ter behandeling over, welke na opma-

king der Agenda zich voordeden. Eén dier onderwerpen wil

ik zeer zeer zeker nog hedenavond onder de aandacht van

Uw College brengen en wel betreft dat de leening van
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f 500,000— door deze Gemeente aan te gaan. Nadat aan
den Agent der Javasche Bank alhier op zijn verzoek eenige
afdrukken waren gezonden van de verschillende op deze

leening betrekking hebbende besluiten, maakte deze mij
erop attent, dat een Gouvernementsbesluit ontbrak, waarbij

de Regeering verklaart, ook Harerzijds toezicht te zullen
uitoefenen op de richtige uitvoering van den dienst der
leening en zulks door ervoor te waken, dat op elke be-

grooting van uitgaven der gemeente de vereischte post

voor rente en aflossing dier leening wordt gebracht en ge-

handhaafd, zultende mitsdien in het tegengestelde geval een

eventueel besluit van den Gouverneur van Celebes en On-

derhoorigheden tot goedkeuring van de begrooting of de

wijzigingen daarvan, worden vernietigd.

Ik was van meening, aldus vervolgt de Voorzitter, dat

de usance medebracht, dat een dergelijk besluit tegelijk

met het bekrachtigingsbesluit werd geslagen, doch zulks

blijkt niet het geval te zijn.

De Adviseur voor de Decentralisatie antwoordde n.l. op

eene telegrafisch door mij gedane vraag, dat, indien de Ge-

meenteraad Regeeringstoezicht op de uitvoering van denlee-

ningsdienst eischt, hij daarom speciaal moet vragen.

Het niet op het prospectus der leening vermelden van

een dergelijk Gouvernementsbesluit zal ongetwijfeld een

nadeeligen invloed hebben op den koers der leening en

komt het daarom raadzaam voor, een dergelijk verzoek aan

de Regeering te doen.

Z. h.s. besluit de Raad daartoe.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.
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De heer Snel: Het heeft me bevreemd, dat opnieuw een

hinderpaal in den weg kwam. Ik heb hooren verluiden,

dat de op de open markt aan te gane leening geen voor-

deeltje voor de Gemeente zal worden, daar de leening niet

tegen een schappelijken koers zal zijn te plaatsen. De Ge-

meente Padang leende onlangs van de Wees- en Boedel-

kamer te Samarang eenige tonnen en wel tegen eene rente

van vijf percent. Waar zulke leeningen zoo gemakkelijk

zijn tot stand te brengen, behoeft deze Gemeente niet lan-

ger, nu weder op een nieuw besluit, te wachten, Een koers

van 97°/, wordt voor de op de open markt te brengen lee-

ning genoemd, bij welk koersverlies nog komen makelaars-

provisie, kosten van annonces, beursnoteeringen, drukken

der obligaties, enz. enz. Het zal stellig economischer blij-

“ken, te beproeven eene nieuwe leening van f 450.000.— met

genoemde Kamer te sluiten, terwijl zulks nog het voordeel

heeft, dat direct de beschikking over het geld wordt ver-

kregen. In elk geval kunnen inlichtingen bij de Wees- en

Boedelkamer te Samarang worden ingewonnen en kan nà

ontvangen bericht de Commissie voor de geldleening het

voor en tegen overwegen. De Raad bindt zich tot niets >

voorloopig. | |

De Voorzitter: Me dunkt, de Raad is’ niet meer geheel

vrij om zich terug te trekken: hij zoude een figuur maken,

dat niet behoorlijk is. Nadat de onderhandelingen met het

Civiel Weduwen-en Weezenfonds te Batavia waren afgespron-

gen, stelde ik me in verbinding met de Wees- en Boe-

delkamers op Java, welke toentertijd echter geene gelden

ter beschikking hadden voor het beoogde doel. De toen-

malige Commissie voor de Financiën wilde trouwens met
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de leening aan de open markt komen en werd daarom in
correspondentie getreden met de Javasche Bank. De resul-
taten dier bemgglenissen dienen te worden afgewacht.
Blijkt de koers inderdaad te laag dan kan later nog aitijd
om hulp bij de betreffende Kamer worden gevraagd.
De heer Snel: Het bedrag, dat méér aan rente wordt betaald,

isgeen kleinigheid. Ware indertijd door de Regeering de noo-
dige spoed betracht, dan zoude het voor het plaatsen van
leeningen meest gunstige tijdstip niet ongebruikt voorbij
zijn gegaan. Het informeeren te Samarang kan toch geen
bezwaar opleveren ?

De Voorzitter: Het is de vraag, of, als de leening
aan de open markt te onvoordeelig uitkomt, de Wees- en
Boedelkamer te Samarang nog een bedrag van f 450.000.—
voor deze (Gemeente ter beschikking heeft.
Met het verkrijgen van het geld derleening zullen wel 3 ad 5

maanden zijn gemoeid, naar me werd verzekerd.

De heer Mr. Pet: Het verschil in koers is niet zoo groot
als de heer Snel beweert.

„De heer Snel: U vergeet ook, dat bij de Wees- en Boe-
dpkamer eventueel naar behoefte kan worden opgenomen,

en geen rente wordt betaald over niet opgenomen gelden.

ij. kwestie is zeer urgent en de beslissing kan der Com-
missie voor de geldleening worden overgelaten.
Met 8 tegen 5 stemmen wordt het voorstel-Snel om te

Samarang inlichtingen in te winnen, op welke voorwaarden
eventueel bedoelde Kamer geneigd is verdere f 450.000.—
in leen te verstrekken, aangenomen.

Rondvraag.

De heer Mesman: Het is levensgevaarlijk van Mamadjang
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komende, den Goaweg per auto te berijden, wijl daar

räils werden gelegd en aan de andere zijde steenslag voor

den wegis gedeponeerd. Kunnen die niet worden wegge-

nomen? Ze worden thans tòch niet gebruikt.

De" Voorzitter: De zandlevering, waarvoor de vergun-

ning gold, is afgeloopen, doch nu moet voor de woning van

den Commandant van het Depôt der Gewapende Politie

weder zand worden aangevoerd. In afwachting van de be-

slissing ter zake van den Directeur der B.O,W. liet de
heer Mesman de rails daar liggen. De Raad kan opbreking

der rails eischen om daarna weder toestemming tot het leg-

gen daarvan te geven, doch zoude zulks extra kosten eischen;

wat den steenslag betreft, de directeur van G. W., die hier

aanwezig is, zal wel willen zorgen, dat deze op meer ge-

schikte plaatsen wordt gedeponeerd.

De heer Mesman: Kan de Klapperlaan niet worden ver-

hard, zoodat grobaks niet verplicht worden tot het maken

van ‘groote omwegen ? Grobaks mogen daar immersniet rijden.

De Voorzitter : De ballastlaag is niet op grobakverkeer bere-

kend, erzoude duseen bovenlaagdienente worden aangebracht.

De heer Mesman: Waarom wordt die weg niet verhard?

Er is steenslag genoeg in de nabijheid van den weg. We-

gen moeten toch gebruikt kunnen worden.

De Voorzitter: “Indertijd was besloten op dien weg

voorloopig alleen een ballastlaag van ‘karang te leggen. Als

de Raad een bovenlaag wil aangebracht hebben, is mij dat

goed, Den Directeur der G. W. ware op te dragen, eene

begrooting te maken om die der Technische Commissie aan

te bieden met verzoek om advies.

Aldus wordt besloten.
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De heel Snel: Ik wilde vragen, of het wellicht niet op
den weg der Gemeente kan liggen, om de bibliotheek van

het Makassaarsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap-
pen alhier over te nemen, zonder kosten, waarvoor thans,

naar verluidt, het gunstige tijdstip is gekomen.

Voorts wilde ik weten, welk onderdeel van het leenings-
besluit na erlanging der leeningsgelden het eerst wordt
voorbereid. Met welk werk zal het eerst worden aangevangen?
Ten derde stel ik de vraag, naar aanleiding van een

„Ingezonden Stuk’ geteekend „J. v. D.,” voorkomende
in de Makassaarsche Courant, en het antwoord van den

Gemeentesecretaris daarop, of het niet mogelijk zoude zijn,
te dezer stede groententuinen aan te leggen met Gemeen-

testeun. Vroeger had de Gemeente de beschikking over
een dergelijken tuin, doch is deze thans weder in Gouver-
nementshanden, Op dit gebied is zeker iets goeds tot stand

te brengen, want er is behoefte aan versche groenten hier

ter plaatse. In Holland hebben Gemeenten deze kwestie
reeds vroeger geëntameerd.

Ten slotte de opmerking, dat ik in de Makassaarsche

Courant eene annonce las, waarbij de bioscoop „De Ster”

hare loods op het Kerkplein te koop aanbiedt; is het moge-

lijk, dat de huurder van bedoeld gebouw datrustig laat staan ?

De heer Mr. Pet: Het gebouw wordt voor afbraak verkocht.

De Voorzitter: Uwe vragen omtrent Gemeentebibliotheek,
uitvoering van werken te betalen van leeningsgelden, aan-

leg van groententuinen, dienen in ernstige overweging te

worden genomen, en kunnen m.i. niet bij eene rondvraag

worden afgedaan.

De heer Van Deursen.” De woningen in de le en 2e
-
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Beroestraat, Tuinstraat en aan den Strandweg verkeeren in een

verschrikkelijken toestand, kunnen die krotten niet worden

afgebroken ? |

‘De Voorzitter. Zulke ingrijpende maatregelen vereischen

degelijke voorbereiding. |

De heer Mr. Pet. Naar aanleiding van eene door den

heer Snel ter vorige Vergadering gedane vraag, nl, hoe de

prauwtjes, geladen met hout, enz, eene laadgelegenheid

moeten vinden, zij medegedeeld, dat het door de Gemeente

beoogde glooiend terrein zeer geschikt daarvoor wordt ge-

acht, alleen zullen de krotjes aan de landzijde moeten ver-

dwijnen. Opspuiten van het perceel is volgensdenDirec-

teur der Haven niet noodzakelijk.

Te 9.55 ure des avonds gaat de Raad in geheime zitting

over.

De Secretaris,

Á. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd inde Vergaderingen van 27 Juli 1917

(gedeeltelijk) en van 10 Augustus 1917.

De Voorzitter,

j. A. EINTHOVEN.
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