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No. 12. 10 Augustus 1917,

 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

: Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vriíj-

_& dag, den IOen Augustus 1917, ten

Raadhuize (Stalstraat).

Voorzitter : Assistent-Resident J. A. Einthoven.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 27

Juli 1917.

Verbetering van het Gemeente-archief.

Voorstel tot uitbreiding van het technisch personeel.

Oprichting van een privaatgebouw in Kampong Beroe.

Grondaanvragen. |

Bouw eener derde passerloods in Kampong Boetoeng.

Ingekomen stukken :A
S
A
E
N

a. Apostil No. 1082/Bb. dd. 27 Juli 1917 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, inzake

vergoeding van kosten voor het opvangen van honden.

b. Schrijven No. 1244/19 HW. dd. 28 Juli 1917 van

den Hoofdingenieur tijdelijk Directeur der Haven

van Makassar, inzake huur verschuldigd door stal-

letjeshouders.
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c. Besluit van den Assistent-Resident, Hoofd van Plaat-

selijk Bestuur van Makassar, No. 3987/K. dd. 6

Augustus 1917, inzake het grazen van karbouwen

langs de wegen. |

„8. Onderwijs-Gemeentezorg.

9. Ziekenhuisbouw.

10, Geheim.

 

ä Bhamerzijn de leden: Baba Soeleiman, M. C. H. Buné,
Te …W. F. van Campen, Hamzah daeng Mapata,

SSH. Mesman, Mr. H. A. Pet, Th. H.M. Platte (deze
Klerschijnt bij behandeling van punt 3 ter Ver-

gadering), W. C. Snel, J. H. Stocksmeier, The
Liong Tjiang en G. Wieland.

 

Afwezig met kennisgeving zijnde leden: Hadji Mohamad

Saleh, Nio Eng Boe em A, W. G. Stigter wegens

andere bezigheden.

Zonder kennisgeving is afwezig het lid J. A. E,

van Deursen.

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 27 Juli 1917.



— 225 — 10 Augustus 1917.

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhandelde

in de den 27en Juli j.l. gehouden zitting werden na rond-

lezing met enkele opmerkingen van ondergeschikt belang,

welke gedeeltelijk juist, gedeeltelijk onjuist bleken, terug-

ontvangen. Voorgesteld wordt de Notulen, rekening hou-

dende met de juiste opmerkingen, goed te keuren en te

arresteeren.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.

Punt 2: Verbetering van het Gemeente-archief.

De Voorzitter: Het is U allen bekend, dat de Gemeente-
secretaris zich bij schrijven dd. 24 Juli j.l, dat în rond-

lezing is geweest, tot Uw College wendde en onder de

aandacht bracht, dat het archief in een toestand verkeert,

welke niet bestendigd kan blijven. Bedoelde ambtenaar

stelde maatregelen voor, ter verbetering, t. w. óf de Secre-

taris, bijgestaan door den Commies ter Gemeentesecretarie,

worde belast tegen eennader vast te stellen honorarium

met de omwerking van het archief, óf de Räad benoeme een

archivaris op eene maandelijksche bezolding van f 250, —.

Ik vermeen, dat de aanstelling van een archivaris niet

zoo is aan te bevelen als het eerste voorstel. Dat het

archief in orde gebracht moet worden, is zeker: daartegen

kan geen der leden opponeeren. De vraag is echter, of

het nù de tijd is, daarmede aan te vangen, of dat ware te

wachten tot het nieuwe Raadhuis gereed is? Het zoude

toch kunnen gebeuren, dat door de verhuizing de stukken

weder door elkander raakten en geeft dan het opnieuw

ordenen dubbel werk. Ofschoon, tegen het in de war ra-
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ken, kan wel worden gewaakt. Als de Secretaris de ver-

antwoordelijkheid op zich neemt, zou ik in overweging
willen geven, het eerste voorstel van dien ambtenaar aan
te nemen. Besluit de Raad in principe, den Secretaris en

den Commies te belasten met de omwerking, dan ware
nader de vaste hun te verleenen toelage te regelen.

De ordening geschiedt n.l, geheel in vrije uren.

De heer Buné: Wanneer gewacht moet worden op het
gereedkomen van het nieuwe Raadhuis, zal er nog wel
eenige tijd verloopen. Ik geloof niet, dat het Raadhuis dit

„jaar nog betrokken kan worden, als men in aanmerking
neemt, hoe weinig de bouw ervan opschiet.

De Voorzitter: Ik vermeen, dat de Directeur der

G. W. mededeelde, dat het in November a. s. gereed
zal zijn. |

De heer Snel: Het wil me het best voorkomen, nu reeds
met de omwerking te doen aanvangen. Op het tijdstip,
waarop het Raadhuis in gebruik kan worden genomen, zal
reeds een flink gedeelte vanhet archief gereed kunnen zijn.
Het archief vormt een grooten rommel: de Secretaris heeft:
zijn best gedaan om het in orde te krijgen, doch zijn be-
wonderenswaardige ijver heeft niet belet, dat het archief
van vroegere jaren een oude-papiermassa is, waaruit het
moeilijk is stukken op te delven.

De heer Mr. Pet: Mijn voorstel is, dien ouden rommel
te verbranden en een nieuw archief te beginnen.

De heer Wieland: Dat is ook mijn idée.

De Voorzitter: Oude rommel, welke van geen waarde

meer is, wordt natuurlijk weggedaan : alleste verbrandenlijkt
me evenwel wel wat te radicaal.
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De heer Mr. Pet: Is na de omwerking van het archief
de aanstelling van een archivaris noodig ?
De Voorzitter: Dat ligt niet in de bedoeling. Alle archief-

stukken vanaf het jaar 1906 tot Mei 1913 dragen zelfs
geen bundelnummer, zoodat heel wat in orde is te brengen.
Praktisch is het, elk onderwerp bij elkander te bundelen en
die bundels weder onder te verdeelen.
De heer Snel: Dit is eene kwestie van techniek: het

kaartsysteem geeft juist eene dergelijke verdeeling. De reor-
ganisatie is wel aan den Secretaris toevertrouwd : hij toonde me
verschillende studieboeken over het moderne kaartsysteem.

Z. h. s. besluit de Raad tot het doen omwerken van het
gansche Gemeente-archief.

De Voorzitter: De leden der Commissie voor de Finan-
ciën stelden bij schrijven dd. 27 Juli j.l. eene regeling van
het financieele gedeelte der aangelegenheid voor, welke
brief in rondlezing is geweest bij alle leden. De bedoeling
is, dat 3 avonden per week van 6—9 ure en de Zondag-
ochtenden van 8—12 ure aan de reorganisatie zullen wor-

den besteed door Secretaris en Commies, waarvoor hun

eene renumeratie ware toe te kennen van resp. f 150.—
en f 75.— per maand. In overleg met deze ambtenaren
werden de vergoedingen vastgesteld. Kan de Raad zich met

het voorstel van de leden der Commissie voor de Finan-

ciën vereenigen ? ‘

De heer Snel: Slechts noodgedwongen ga ik daarmede

accoord, wijl overwerkuren in den regel dubbel worden

betaald.

De heer Mr. Pet: De Secretaris neemt genoegen met de

voorgestelde betaling.
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De heer Stocksmeier: Het uurloon van den Secretaris

en den Commies werd berekend, vermeerderd met 50°/o,

wijl het extra arbeid geldt. De toelage van den Commies

komt dan iets voordeeliger uit; hij verklaarde nl. prijs te

stellen op eene iets hoogere bezoldiging.

De heer Wieland : Ik acht de toelage veel te hoog. Waarom

geen particulier voor het werk genomen?

De heer Stocksmeier: Wordt het werk aan een parti-

culier toevertrouwd, dan is de Gemeente véél duurder uit.

Hetgeen in de jaren 1906 tot 1913 had moeten worden be-

taald, doch dat werd bezuinigd, wordt nù eerst uitgegeven,

vandaar dat het bedrag thans hoog voorkomt.

De heer Mesman: Als een particulier het archief moet

omwerken, moet hij toch telkens bij den Secretaris om raad

en hulp komen, dus zoude die ambtenaar eigenlijk tòch

het werk doen.

De heer Van Campen: En de particulier zoude er wel-

licht 2 ad 3 jaren over doen, tegen eene maandelijksche

bezoldiging van f 250.—.

De heer Wieland : Hoeveel tijd zal de omwerking anders —

in beslag nemen ?

De Secretaris : Ongeveer 9 maanden.

De Voorzitter : Verlangt de heer Wieland stemming ?

De heer Wieland : Stemming is niet noodig.

Z. h. s. besluit de Raad den Gemeentesecretaris

en den Commies ter Gemeentesecretarie te belasten

met de omwerking van het Gemeente-archief, aanvangende

per 1 September e. k., en hun daarvoor toe te kennen

eene vaste toelage van resp. f 150.— en f 75— per

maand.
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Deze kosten zullen worden gebracht ten laste van art.

5 der begrooting voor het jaar 1917: Reorganisatie van

het Archief.

Punt 3: Voorstel tot uitbreiding van het technisch

personeel.

De Voorzitter: Het hierop betrekking hebbende schrijven

van den Directeur der G. W. werd in handen gesteld van

de leden der Technische Commissie en een afschrift ervan

aan de overige Raadsleden gezonden. Een schriftelijk

voorstel der betreffende Commissie mocht ik tot heden niet

ontvangen. |

De heer Wieland : Eene beslissing werd reeds door de

Technische Commissie genomen in eene conferentie, waar-

bij ook de heer Stigter aanwezig was.

_ De heer Buné: De aanvrage van den Directeur der Ge-

meentewerken om uitbreiding van het Technisch personeel,

met: te weten, 1 opnemer-teekenaar op f 250,— en 2 tee-

kenaars, ieder op f 100.— ’s maands, is door de Technische

Commissie, gevormd door de heeren Stigter, Wieland en

mijn persoon, ernstig overwogen en zijn wij na rijp beraad

tot-de overtuiging gekomen, dat voorloopig deze vermeer-

dering van personeel niet gewenscht is, en dat de Directeur

G. W. voorloopig met het te zijner beschikking zijnde

| personeel moet zorgen, dat de zaken geen stoornis onder-

vinden. |

De Voorzitter: Dus ook de werken opgesomd in het

leeningsplan moeten zonder personeelsuitbreiding worden

uitgevoerd ?
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De heer Buné: Ja, ook die werken.

De heer Snel: Dus voorloopig moet de Directeur der

G. W. ervoor zorgen, dat het werk gereed komt zonder

personeelsuitbreiding ?

De heer Buné: Of hij dat kan, weet ik niet.

De heer Wieland: Iedereen zoude het wèl kunnen, hij

wellicht niet. Als hij het niet kan, is hij de schuldige.

De Voorzitter: Wordt deze eisch gesteld, dan dient de

Raad ook niet telkens met nieuwe zaken aan te komen,

aanhoudend wordt gezegd: „dit en dat moet gebeuren”,

zoodat de Directeur der G. W. niet in staat is zijne taak

behoorlijk te overzien.

De heer Wieland : Het van den hak op den tak springen

werkt belemmerend, dat geef ik toe.

De Voorzitter : Indien de Raad dat in den vervolge nalaat,

dan moet de Directeur der G. W. zijn werk af kunnen.

“Echter, een afgerond plan is niet in een vloek en een

zucht uit te voeren, de afwerking dient geleidelijk en ge-

regeld te gaan.

De heer Wieland: Het zal uitkomen, hetgeen de heer

Stigter indertijd voorspelde, n.l. dat deze Gemeente het

leeningsbedrag van f 500.000 niet in 10 jaren kan verwerken.

De Voorzitter Destijds antwoordde ik op die opmerking,

dat bij voldoend personeel, dat wél mogelijk zal blijken.

De heer Snel: Dat is zeer gemakkelijk gezegd, dat niet

van den hak op den tak mag worden gesprongen! Makassar

is geen Eden, en klaagde ik zelf wel daarover. Ik was in

„de gelegenheid de toestanden te zien, ik bezocht o. a.

krotten, welke beestenstallen vormen, waar zelfs karbouwen

niet thuisbehooren. Ik houd niet van geleidelijkheid, ik
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geef de voorkeur aan werken met den meest mogelijken
spoed. Onze hand vindt ontzettend-veel te doen, wordt
niet ingegrepen, dan is de toestand over 12 ‘jaren nòg niet
verbeterd, Alles eischt voorziening. Indertijd gaf de heer
Stigter als zijne meening te kennen, dat zoo de Raad mocht
besluitèn tot het aanstellen van een ingenieur, deze een
staf van personeel te zijner beschikking zoude moeten heb-
ben: daarom is het zoo jammer, dat bij de behandeling van

het voorstel van den Directeur der G. W. genoemd Raadslid

afwezig is. |

De heer Wieland: Met kampongs heeft de Directeur der
G. W. niets te maken, dat is geen Gemeentezorg.
De Voorzitter: Voor de afwatering toch wèl!

De heer Snel: Nergens is nog gewaterpast.

‚De Voorzitter: Het groote rioleeringsplan staat partieele

verbetering door de Gemeente, niet in den weg, naar de
Directeur der G. W. me berichtte.

De heer Buné: Het maken van goten eischt toch niet

veel opnamen. |

De Voorzitter: Telkens moet opnieuw worden opgeno-

men, wijl geene plannen systematisch voor elkander zijn.

Als de heer Stigter, die ingenieur is, zegt, dat alles goed
kan gaan zonder personeelsuitbreiding, dan staan wij daar

als leeken tegenover. Er is inderdaad veel, wat verbetering

behoeft, de middelen dienen echter in aanmerking te worden

genomen, zoowel wat betreft het personeel als de finan-

cieele draagkracht der Gemeente.

De heer Buné: Deze stad bestaat honderden jaren,

niet in een paar jaren kan alles worden omgekeerd.

De Voorzitter: Slechts de meer urgente zaken dienen te
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worden afgedaan : de Raad is tot een werkplan gekomen

voor de naaste. toekomst, waardoor het telkens entameeren

van andere zaken moet worden vermeden. Het moeilijkste

deel van de taak van bestuurscolleges is het bepalen van

" hetgeen het eerst dient te worden aangepakt, rekening

houdende met personeel en financiën.

De heer Buné: Als geleidelijk wordt voortgegaan, kunnen

de zaken goed marcheeren.

De heer Mesman: Ook de Regeering werkt niet alles in’
ééns af: het plan tot verbetering der wegen b.v. wenscht

Zij over tien jaren verdeeld te zien.

De Voorzitter; Het Gouvernement heeft aan oade en

zoovelerlei eischen, ook van andere ressorten, te -vóldöefi.

Indië is niet alleen Makassar, ook de belangen van andere

ressorten dienen te worden behartigd. » | &,

_De heer Mesman: De Gemeente Medan leende een half

millioen voor wegenverbetering !

De Voorzitter: In verband met dit punt der Agenda, kan

‘een schriftelijk gedaan voorstel van den heer Wieland even-

eens worden overwogen, nl. stelt dit lid voor, de werkuren

van het technisch personeel in dienst der Gemeente bij

Raadsbesluit te regelen.

De heer Wieland: Dat personeel heeft tot nu toe

geen vaste werktijden: alleen de Gemeentesecretarie

heeft op voorstel van den Secretaris vaste werkuren.

Er is technisch personeel, dat uit principe niet méér

doet dan het noodig acht. Een klerk der techni-

sche afdeeling wilde dringend werk niet tijdig gereed-

maken. Werktijden van 6 — 12 ure en van 1 —4 ure

zijn behoorlijk.
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De Voorzitter : Administratief werk stelt hoogere eischen

dan technische arbeid.

De heer Van Campen: Op Java werkt het Waterstaats-
personeel van 7—12 ure en van 1—4 ure.

De Voorzitter: Dat is wel wat kort.

De heer Van Campen: Doch voor administratief per-

soneel is een werktijd van 6—12 nreen van 1—4 ure te lang.

De Voorzitter: En de teekenaars dan ?

“De heer Wieland: Die behooren bij het administratief

personeel.

De heer Mr. Pet: Chineeschie werklieden gaan om 11

LurdSochtends naar huis.

die Deheer Wieland: Dat is werkvolk van aannemers, de

Gemeente heeft geen Chineesch werkvolk in haren dienst.

zl De Voorzitter : Het voorstel-Wieland ware aan de Tech-

5 ische Commissie in rijpe overweging te geven.

De heer Sftel: Dat wordt dus weder eene verplichting,
het personeel opgelegd, doch dat personeel heeft ook rech-

ten. Het is naar aanleiding eener annonce, voorkomende

in de Makassaarsche Courant, en waarbij technisch per-

soneel voor de Landschapswerken wordt gevraagd op een

hooger aanvangstractement dan bij de Gemeente, terwijl de

positie van het aan te werven personeel eveneens uitge-

stippeld werd,—dat ik wil wijzen op het gevaar, dat het
technisch personeel der Gemeente weleens beter bezoldigde

en voor de toekomst-geregelde betrekkingen zoude kunnen

ambieeren. Ik verneem, dat b. v. de Opzichter-Uitvoerder,

Palm, ten zeerste voldoet en is de kans heel groot, dat hij

eenen werkkring bij de Landschapswerken prefereert. De

Technische Commissie, kan bij het voorstel tot het vast-
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stellen van de werkuren van het technisch personeel, tege-

lijkertijd eens over de rechten van bedoelden ambtenaar na-

denken, opdat hij kan nagaan, welke vooruitzichten de
Gemeente hem biedt. Bij de rondvraag zou ik deze kwestie

toch te berde hebben gebracht.

‚De heer. Wieland : Zijne positie is toch geregeld ?

De Voorzitter : Bij de vaststelling der „Salarisverordening”

was geen Opzichter-Uitvoerder in dienst der Gemeente,
‘bestond deze functie zelfs niet, zoodat daarmede geen.
rekening werd gehouden, evenmin met de betrekking van

_Commies .ter Gemeentesecretarie. Der Technische Com-
missie ware derhalve te verzoeken, bij een voorstel tot be-
paling van de werkuren voor het technisch personeel, te-
vens ten voorstel te voegen tot regeling der salarisver-
hoogingen en maximumbezoldiging van een opzichter-uit-

voerder. De Commissie voor de Financiën zoude kunnen
dienen van advies omtrent bezoldiging, verhooging en ma-

ximum salaris van nieuw Secretariepersoneel, niet voorko-

mende in de Salarisverordening.

De heer Snel: Als lid der Wetgevende Commissie ben
ik doende, na de satarisverordeningen van andere ressorten

te hebben geraadpleegd, de bezoldigingen nader te bestu-

deeren. Ik stel voor, de herziening der Verordening een

weinig modern tot stand te brengen. Drie Commissiën die-

nen in die wijziging te worden gekend, nl. de Technische

Commissie, de Commissie voor de Financiën en de Wetgeven-

de Commissie. Er zijn menschen, die de lakens uitdeelen, doch

ook die ze moeten ontvangen en is het dáárom, dat ik in

overweging geef, alvorens een ontwerp-verordening tot wij-

ziging van de bestaande verordening den Raad aan te bie-
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den, dat voeling worde gehouden met het personeel, wijl
dat toch langs wettigen weg zijne belangen mag bepleiten.
Alle bescheiden waren daarom, voor dat doel ter beschik-
king te stellen van het in aanmerking komend Gemeente-
personeel om zijne wenschen kenbaar te maken, — daarna

‚ overwege de Raad.

De heer Mr. Pet: Die raadpleging van het personeel is
geen nieuwtje, vroeger is dat reeds geschied. _
De Voorziter: Het ligt voor de hand, dat de betrokken per-

sonen, op wier diensten prijs wordt gesteld, gehoord worden.
De heer Snel: In het belangrijke, door den Raad over-

genomen amendement van het voormalig lid van dezen
Raad, den heer Van Kesteren, inzake salarisregeling, is het
personeel zeker niet gekend.

De Voorzitter: Derhalve ware te besluiten, dat der Tech-
nische Commissie wordt verzocht omtrent werkuren van
het technisch personeel een voorstel te willen doen, zoo-

mede omtrent salarieering, tractementsverhoogingen en ma-
Ximumbezoldiging van den opzichter-uitvoerder en even-
tueel ander technisch personeel, dat de Commissie voor
de Financiën een voorstel indient ten opzichte van nieuw
aangeworven Secretariepersoneel, dat ten slotte de Wet-
gevende Commissie, samenkomende met beide genoemde
Commissiën, een ontwerp-verordening tot wijziging en aan-
Vulling der bestaande verordening samenstelt, na raad-
pleging van het betreffend personeel. Met het oog op
de samenstelling van de ontwerp-begrooting voor het jaar
1918 meen ik te moeten aandringen op spoedige indiening
daarvan.

Aldus besluit de Raad.



10 Augustus 1917. 96 —

Punt 4: Oprichting van een privaatgebouw in Kam-

pong Beroe. [

De Voorzitter: De betreffende begrooting, opgemaakt

door den Directeur der G. W., wer} in handen gesteld van

de Technische Commissie: twee leden dier Commissie, nl. _

„de heeren Stigter en Wieland, brachten elk schriftelijk ver-

slag daarover uit; deze rapporten luiden:

van den heer Wieland:

„Het privaatgebouw heeft cene oppervlakte van3!/, XX 4!/,

M. of 15.75 M?2. Wanneer ik aftrek de „Diversen’' ad f 650.—

plus 10°/,, d.i. f 715.— van den totalen kostprijs dan kom

ik tot de som van f 1818— minus f 715.—, d.i. f 1103.—
voor het gebouwtje, of 15.75 M? kosten f 1103.— d.i, per

M? f 70.—.

Bij het bouwen van woonhuizen, die heel wat hooger

zijn, komen de bouwkosten op f 40.— per M? te staan.

Ik vermeen alzoo, dat de kosten van bedoeld privaatge-

bouw niet hooger dan f 40.— per M? moeten komen, zoo-

dat hierop circa f 500,.— kan worden bezuinigd.

Op septictank en put kan veel worden bezuinigd”.

Namens den heer Stigter, aldus vervolgt de Voorzitter,
werd het volgende rapport uitgebracht:

„Onder aanbieding van eene begrooting van kosten tot

het bouwen van een privaatgebouw met bergplaats en bij-

behoorende werkzaamheden ten behoeve van Passer Beroe,

heb ik de eer VEdelgestr. beleefd het ondervolgende op te

merken :

De eenheidsprijzen van de verschillende analyses zijn
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wel wat te duur genomen. De in potlood veranderde

prijzen (zie begrooting) zijn die van den plaatselijken dienst
van den Waterstaat. |
De inhouden zijn eveneens niet zuiver berekend. Voor

afdekking (hoofd dakwerk) zijn Echtsche pannen genomen.
Hiervoor kunnen Vlaamsche pannen worden gebruikt.

Waar de muren reeds van trasramen zijn voorzien en

bovendien de plintgedeelten bepleisterd worden met port-

land cement, specie 1: 1, kunnen de tegelplinten en spat-

borden best vervallen (hoofd pleisterwerk).

Het totale bedrag voor genoemd werk kan vastgesteld

worden op f 1557,— inplaats van f 1818.— (zie de pot-
loodaanteekeningen in de begrooting)” |

Ik stel voor, de begrooting met de ingediende rapporten

in handen te stellen van den Directeur der G. W., kunnende

deze ambtenaar zijne bedenkingen eventueel bij den Raad

voorbrengen.

De heer Buné: De Directeur der G. W‚ houde zich aan

de in potlood aangebrachte cijfers, welke door een inge-

nieur werden gesteld.

De heer Mr. Pet: Het privaatgebouw gelijkt op een paleis

met zijne dure tegels !

De Voorzitter: Nu de Directeur met het project voor een

net privaatgebouw voor den dag komt, wordter weder op-

af gedongen. Waarom een tegelvloer werd aangebracht ?

Wel, hij wilde iets goeds en degelijks aanbrengen, vandaar

ook, dat werd voorgesteld een beter soort pannen aan te

wenden, wijl de gewone pannen steeds aanleiding tot lek-

ken geven.

De heer Snel: Ik ben geen technicus, doch vermeen, dat
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hardgebakken tegels voor een privaat uit den aard der

zaak beter zullefisvoldoen dan cementen vloeren.
De Voorzitter: Ik ben het er mede eens, dat de kosten

niet behoeven te worden opgedreven, het is een privaat

voor Inlandersen dus luxe een ongerijmdheid.

De heer Snel : Het gebouwtje moet aan hygiënische eischen

voldoen en ook dáárom is een tegelvloer beter.

De Voorzitter: Tòch kunnen de richels, die men hier

dikwijls bij tegelvloeren constateert, min-hygiënische toe-

standen doen ontstaan.

De heer Mesman: Bij het verkeerd leggen van tegels,

zooals dat geschiedde in het gebouw der Javasche Bank

alhier, ontstaan telkens reparatiën.

De heer Platte : Laat de Directeur der G. W. in overleg met

de Technische Commissie het werk uitvoeren, anders komt

het project opnieuw in den Raad en traineert de uitvoering.

De Voorzitter Ik zal de rapporten, met de verschillende

stukken, in handen stellen van den Directeur der G. W.

met de opdracht, nader hieromtrent te berichten.

Conform besluit de Raad.

 

Punt 5: Grondaanvragen.

De Voorzitter: De stukken ontving ik pas hedenavond

van den Directeur der G. W. en waar dit punt van eenig

belang kan worden geacht, geef ik in overweging, ze eerst

in handen te stellen van het 3e lid der Commissie voor

Grond- en Woningzaken, den heer Stigter, waarna de stuk-

ken ter visie kunnen liggen ter behandeling op de e. v.

vergadering.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.
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Punt 6: Bouw eener derde passerloods in Kampong
OE

Boetoeng. *

De Voorzitter: Terzake van den bouw eener derde pas-

serloods in Kampong Boetoeng, wenscht de heer Wieland

het resultaat van de verhuring der plaatsen in de beide

nieuwe loodsen aldaar onder de aandacht van den Raad

te brengen en tevens zijn idée omtrent de oprichting eener

derde loods kenbaar te maken. Bij schrijven van de Celebes

Industrie-Maatschappij W. Corné & Co. alhier, dd. 8 Au-

gustus j.l, gericht aan den Directeur der G. W., deelt deze

mede, dat ze thans, door opnieuw ingetreden prijsverhoo-

ging der materialen, voor den bouw der derde loods in-

stede van f 18000.—, een bedrag van f 22000. — in reke-

ning zoude moeten brengen.

De heer Wieland: Op 6 plaatsen na, is de eerste loods

verhuurd, terwijl de tweede reeds geheel werd verhuurd,

en wel voor den tijd van 5 maanden. De opbrengst per

jaar bedraagt circa f 10.000.—. Zeker zal een derde loods

noodig zijn, indien pluimveeverkoopers worden gedwongen

hunne waar in een passerloods aan te bieden. Eigenlijk is

er nu reeds plaats te kort.

De heer Mr. Pet: Kunnen „kain”-verkoopers geen plaats

in de loods bekomen ?

De Voorzitter: Ook het lid Nio Eng Boe vestigde hierop

de aandacht. Indien afsluitbare vakken worden gemaakt, be-

hoeven de handelaren niet dagelijks hunne waren heen en

weer te sjouwen.
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De heer Mesman: Het passerbedrijf is zeker te centrali-

seeren, doch is het billijk ?

De heer Wieland. De Gemeente legde groote bedragen

aan de nieuwe loodsen ten koste, ik schat de uitgaven

voor de beide loodsen, inclusief aanleg der wegen op

en naar het terrein, afschrijving, enz. op rond f 40.000.—.

De heer Snel. Een bedrag van f 40.000.— brengt jaar-

lijks f 10.000.— op, d.i. 25°/,, hetgeen een te hooge winst-
marge is. Het passerbedrijf wordt op die manier een te

winstgevend bedrijf, zoodat de verhuurprijs aanmerkelijk

‘moet worden verlaagd.

De heer MesmanHet publiek betaalt toch die winst,

niet de huurders.

De heer Snel. Ter vorige Vergadering werd besloten tot

den bouw eener derde loods in Kampong Boetoeng, in-

_ dien er behoefte aan meerdere ruimte zoude onstaan. Vol-

gens het lid der Passercommissie, den heer Wieland, zal

er ruimte te weinig zijn, dus kan tot den bouw worden

overgegaan. Ik geef echter de voorkeur aan het houden

eener openbare aanbesteding.

__De heer Mesman. Een rondventer van visch deelde me

mede, dat hij f 1.—’per maand aan de Gemeente moet

betalen. Is dat juist? |

De Voorzitter: Als hij geen kwitantie kon overleggen,

zal deze bewering wel in strijd met de waarheid zijn.

Ik zal daarnaar eens informeeren bij den Gemeentecol-

lecteur.

De heer Van Campen. De beide nieuwe loodsen wer-

den zeer goedkoop verkregen, de Celebes Industrie-Maat-

schappij W. Corné & Co. heeft de Gemeente goed bediend,
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zoodat er alle aanleiding bestaat, haar ook dè levering der

derde loods te gunnen. ‘

De heer Mesman. Bovendien wordt dan tevens eene

plaatselijke industrie in moeilijke tijdsomstandigheden ge-

holpen. n

De Voorziter. Het adverteeren ter plaatse inzake eene

te houden openbare aanbesteding zal niets opleveren; behalve

genoemde maatschappij, zal wellicht de heer L. de Groot

inschrijven, ofschoon ik in twijfel trek, of zelfs deze heer

interesse heeft voor het betrekkelijk kleine werk. De Ce-

lebes Industrie-Maatschappij W. Corné & Co. heeft de

formeelen nog op het terrein gereedliggen, beschikt over

geoefend personeel, op de hoogte van dit speciale werk.

Met op één na algemeene stemmen wordt het voorstel-

Snel tot het houden eener openbare aanbesteding voor

den bouw eener derde passerloods in Kampong Boetoeng

verworpen. |

De heer Wieland als geïnteresseerde in de Celebes In-

dustrie-Maatschappij W. Corné & Co. onthoudt zich van
stemming.

De heer Van Campen. Met de veranderde indeeling ten

behoeve van manufacturenverkoop ware rekening te houden.

De heer Buné, Ik stel voor, de Technische Commissie

te machtigen, in overleg met den Directeur der G.W, den

prijs te regelen, nu de inwendige indeeling der loods an-

ders wordt dan van de vorige loodsen.

De Voorzitter.” Hoe zal de derde loods dan worden in-

gericht ?

De heer Van Campen. Mij werd verteld, dat het terrein

te laag ligt,
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De Voorzitter. Eene ophooging op het niveau der Ha-

ven zoude te kolossaal worden. Me dunkt Passer- en

Technische Commissie zouden. samen kunnen nagaan, hoe

de indeeling wordt gewenscht. |

De heer Mr. Pet: Dadelijk ware door deze Commissiën

te decideeren.

De VoorzitterDeze derde loods wordt dus op gelijke
wijze gebouwd als de beide andere loodsen, doch zonder

het binnenwerk.

De heer Mesman. De omwandingen kunnen van beton

worden gemaakt.

De Voorzitter. De aan te brengen deuren kunnen niet

van beton worden aangebracht.

De heer WielandVoor de omwanding en deuren kan

haringgraatstaal worden gebruikt.

Besloten wordt de levering der derde passerloods in Kam-

pong Boetoeng te gunnen aan de Celebes Industrie-Maat-

schappij W. Corné & Co., zullende de prijs in verband met

de gewijzigde indeeling, aan het beleid der Technische Com-

missie worden overgelaten, terwijl voor de inwendige in-

richting ervan door den Directeur der G.W. in overleg zal

worden getreden met de leden der Technische- en Pas-

sercommissie, terwijl direct met den bouw zal worden

aangevangen.

Punt 7a.: Apostil N. 1082/Bb dd. 27 Juli 1917 van

den Gouverneur van Celebes en Onder-

hoorigheden, inzake vergoeding van kosten

voor het opvangen van honden.

De Voorzitter. Het is naar aanleiding van eene opdracht
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tot invordering dd. 23 Juli j.l. No. 256 groot f 109.50, op
deze Gemeente door den Gouverneur van Celebes en On-
derhoorigheden afgegeven, vormende de kosten van het
opvangen van honden door gestraften over de maanden
Februari, Maart en April j.l, welke geldswaarde niet ten
laste van eenig Departement kan worden geboekt, dat ik
het volgende wilde opfmerken: het requireeren van gestraf-

ten voor het opvatten van honden zonder penning geschied-
de als naar gewoonte door den Commissaris van Politie

in het belang der Gemeentelijke hondenbelastingheffing.
Deze veroordeelden werden vroeger s'eeds gebracht ten laste
van het Departement B. B., Het schijnt, dat nù eerst te

Batavia de aandacht erop is gevallen, dat dit niet aangaat

en de Gemeente voor de kosten aansprakelijk is. lets an-

ders is het, indien de honden gevangen of geschoten

worden na het vóórkomen van gevallen van hondsdol-
heid en ter uitvoering der hondsdolheidordonnantie.

De kosten hiervan worden dan door het Gouverneursbu-

reau gemandateerd. Er zit niets anders op, dan te be-
talen, en wel ten laste van den post voor onvoorziene

uitgaven.

De heer Snel Nòch de Raad nòch U als zijn
Voorzitter, gaven bevelen dienaangaande. Het Gouver-

nement heeft geen hoofd, waarop het bedrag kan wor-

den gebracht, de Gemeente echter evenmin. Evenwel, de

Raad trekt toch bij weigering der betaling aan het kortste

einde.

Besloten wordt het betreffend bedrag van f 109.50 te

voldoen en dit ten laste van den post voor onvoorziene

uitgaven te boeken.
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Punt 7b.: Schrijven No. 1244/19 H.W. dd. 28 Juli 1917
van den Hoofdingenieur tijdelijk Directeur

der Haven van Makassar, inzake huur ver-

schuldigd door stalletjeshouders.

De Voorzitter.” De Raad kent mijne opinie hieromtrent

uit de den 18en Mei jl. gehouden zitting: ik acht het billijk

het bedrag van f 696.— verminderd met 20°/, voor incasso-

en administratiekosten aan de Havendirectie te restitueeren.

De heer Stocksmeier.… Het voorstel van den heer Mr. Pet,

ter zelfde Raadsvergadering gedaan, was, den huurders

van den grond het bedrag van f 696.— terug te geven. Ik

vermeen, dat dit motief nòg bestaat.

De Voorzitter. Dan zoude eene groote onbillijkheid wor-

den geschept tegenover andere verkoopers buiten het Ha-

venterrein, die minder verdiensten hebben.

De heer Stocksmeier. Uit een praktisch oogpunt is de

door U voorgestelde oplossing goed, niet uit een juridisch -

oogpunt.

De Voorzitter. Als officieel wordt bepaald, dat de Haven

tot zulke heffingen gerechtigd is, vervalt ook het juridisch

bezwaar.

De heer Stocksmeier.… Màg het Havenbestuur dat bedrag

wel ontvangen ?

De Regeeringsbeslissing ware af te wachten, alvorens de

Raad beslist.

De heer Mr. Pet. Ik acht die oplossing niet billijk. De

Gemeente incasseert wèl het door haar bestede bedrag aan

onderhoudskosten van de tot de Haven behoorende stra-
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ten en wegen ad circa f 1600.—, doch ze weigert restitu-

tie van onrechtmatig geheven gelden. Ze wil dus wél ont-

vangen, doch niet betalen. Het is billijker, der Havendirec-

. tie het bedrag uit te keeren dan het aan de stalletjeshou-

ders te restitueeren. Het bedrag zal bovendien door de

Havendirectie nuttig worden besteed.

De heer Stocksmeier. Kan de Directie der Haven rechten

doen gelden ?

De heer Platte” Die Hoofdambtenaar vergoedde der

Gemeente een bedrag van f 1600.—.

De Voorzitter.” Wordt met restitutie gewacht op eene

Regeeringsbeschikking dan moet de storting in ’s Landskas

plaats hebben en verkrijgt de Directeur der Haven niet de

beschikking over het geld.

Z.h.s. besluit de Raad tot restitutie van het bedrag van

f 696.— minus 20°/, voor administratie- en incassokosten,

zoomede terugbetaling der ontvangsten over de verdere

maanden. |

De Voorzitter. Zal deze regeling worden voortgezet tot

de heffing definitief door de Haven is geregeld?

De heer Mr. Pet» Zeer zeker.

De heer Wieland .… Met berekening ook in den vervolge,

van 20°/ voor de inning der gelden.

De Voorzitter” De Collecteur zal een afzonderlijk boek

aanhouden voor de op het Haventerrein geïncasseerde gelden.

Punt 7c.: Besluit vanden Assistent-Resident, Hoofd

van Plaatselijk Bestuur van Makassar

No 3987/K dd. 6 Augustus 1917, inzake

het grazen van karbouwen langs de wegen.
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De Voorzitter: Den Directeur der G. W werd reeds op-

gedragen voor het aanbrengen op eenige punten van waar-

schuwingsborden, zorg te dragen.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 8: Onderwijs-Gemeentezorg-

Punt 9: Ziekenhuisbouw.

De Voorzitter: Deze punten der Agenda betreffen twee on-

derwerpen van groot ‘belang, en is het in verband met

het vergevorderd uur, dat ik in overweging geef, ze in de

eerstvolgende Raadszitting te behandelen.

Aldus besluit de Raad.

De Voorzitter.» Na opmaking der Agenda kwamen nog

eenige rapporten binnen vande Commissie voor de Finan-

ciën inzake accoordbevinding vande verantwoordingen van

den Gemeentekashouder over de maanden Januari t/m

Mei 1917,

Worden voor notificatie aangenomen.

De Voorzitter. Bovendien werd een rekest ontvangen

van het Bestuur der Plaatselijke Comité's van het Roode

Kruis en het Smeroefonds, houdende het verzoek om op

den len September e. k. en hoogstens op de twee daaraan

voorafgaande dagen, ten behoeve van het houden eener

fancy fair ten bate van die fondsen, kosteloos te mogen

gebruikmaken van de terreinen, gelegen tegenover de So-

ciëteit „De Harmonie” en de winkelgebouwen van Hoo

Yoe Tjien en J. Schaier, alsmede van een deel van het

Dommerspark, voorts om vrijstelling van belasting voor

de op dien avond te heffen entrée’s. Ik vermeen, dat eene
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dergelijke vergunning en vrijstelling, gelijk reeds eerder

verleend voor de fancy fair, gehouden ten bate van de

noodlijdende van Curacao, in Mei 1915, — kan worden toe-

gestaan.

De heer Van Campen Mits het tegenwoordig er zoo

keurig uitziend Dommerspark niet te veel worde vernield.

De Voorzitter De voorwaarde kan worden gesteld,

‚dat het park in den vorigen toestand worde teruggebracht;

bij flink begieten zal het niet veel te lijden hebben.

De heer PlatteIs een onzer in zijne kwaliteit van lid

van den Raad dezer Gemeente of als Voorzitter van dit

College, uitgenoodigd zitting te nemen in de Plaatselijke

Comité's van het Roode Kruis en het Smeroefonds? Indien

dit niet het geval is, is er weder iets echt-eigenaardigs

geschied, door onzen Raad geheel buiten het Comité te

houden. Wèl zijn de Handel, het B.B. enz. daarin verte-

genwoordigd, doch de Raad werd genegeerd. Men weet den

Raad wèl te vinden als hulp noodig is, en het heeft me

verwonderd, dat rekestranten nog niet bij den Raad hebben

aangeklopt om een subsidie. (Gelach). Ik meen een krachtig

woord van protest hier te moeten doen hooren, wijl een

dergelijk negeeren niet te pas komt. (Handgeklap).

Natuurlijk ben ik ervoor, goedgunstig op het onderha-

vige rekest te beschikken.

De Voorzitter” In de oprichting van het Plaatselijk Co-

mité van het Smeroefonds werd ik wél gekend. Zulks is

echter met het Roode Kruisfonds niet het geval geweest,

men heeft me wellicht willen sparen, overkropt als ik ben

met werkzaamheden. Ik kan me niet voorstellen, dat de

Raad opzettelijk zoude zijn gepasseerd, ik vermoed eerder,
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dat een onwillekeurig verzuim, zooals de Raad ook weleens

begaat bij het doen van uitnoodigingen, in het spel

is geweest.

Rondvraag.

De heer Mesman. Volgens een van den Directeur der

Gemeentewerken ontvangen opgave worden de kosten van

het aanbrengen cener deklaag op de Klapperlaan geschat

op f 2775.—. Mijn zoon en Oei King Liem, die zeer ge-

baat zouden zijn door het verharden van dezen weg, in

verband met het grobaktransport, willen gaarne 5. ad 6%

p.a. rente van de begroote som betalen, indien de laan van

Gemeentewege wordt verhard. Hunne grobaks moeten nu

een hinderlijken, kolossalen omweg maken.

De VoorzitterIndien de Raad ervan overtuigd is, dat

met het oog op het karrentransport verharding noodig is

in het algemeen belang en de plaatselijke bedrijven, dan kan ik

niet aanbevelen dit voorstel aan te nemen. Met opzet schrapte

ik dit punt van de concept-agenda, wijl in principe ter vorige

- Vergadering werd besloten, álle begrootingen, hoe betrekkelijk

gering ook van omvang, alvorens deze in openbare Raads-

zitting te behandelen, in handen zullen worden gesteld

der Technische Commissie met verzoek, van raad te willen

dienen. Ik vermeen, dat tegen de Voorgestelde verbetering

geen bezwaar kan bestaan.

De heer SnelIk heb een heel verlanglijstje op te sommen:

le. Een of meer klerken ter Gemeentesecretarie, die hun

best doen, verzochten de lesgelden voor het volgen

van een cursus in machineschrijven, te mogen terug-

ontvangen van de Gemeente. De Commissie voor de

Financiën kan, dunkt me, geen bedenkingen hebben.
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Bij Raadsbesluit werd bepaald, dat eenige ambtenaren

in dienst zijnde, uniformpetten moeten dragen, De kos-

ten daarvan moeten ze zelf bestrijden en bedragen

deze f 17.50 per pet. Zoude het niet op den weg der

Gemeente kunnen liggen, deze uitgaven voor hare re-

kening te nemen, gelet op de kleine salarissen van

deze ambtenaren en de dure tijden, waarin we leven?

Kan te Buitenzorg niet worden geïnformeerd, of de

grondaanvrage voor den bouw eener Gemeentewerk-

plaats en tijdelijke passerloods in Kampong Gadong

reeds is aangekomen? Ik heb hooren fluisteren, dat

bedoeld rekest hier ter Gewestelijke Secretarie reeds

3 ad 4 maanden onafgedaan onder het loodje ligt. Op

die manier kan de Gemeente niet opschieten.

Nu het Raadhuiszijne voltooiing nadert, blijkt de Raads-

zaal zóó eigenaardig te zijn geprojecteerd, dat deze

slechts ruimte biedt voor 16 personen. Hoe is hierin te

voorzien? De openblijvende ruimte is precies een

vischvijver!

De Tennisclub op het Arendsburgplein ontving inder-

tijd vergunning tot aanleg van tennisbanenen oprich-

ting van een, net clubhuisje. Eenigen tijd geleden ver-

rees echter eene smerige atappen loods instede van het

mooie clubhuisje. Ik stel voor, dat atappen gebouwtje

ten spoedigste te doen afbreken.

Per 1 Januari 1918 zal een burgemeester zijne intrede

hier doen.

De Raad dient aan eene voordracht voor die be-

noeming te denken.

Zwijgt de Raad, dan denkt de Regeering wellicht,
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de Gemeenteraad heeft geen haast. Dit onderwerp ware

in de volgende zitting te behandelen.

7e. Hoe staat het met de leening? Wikkelt zich de zaak

flink af ?

8e. Ik hoor vertellen, dat voorloopig niets van den aanleg

eener waterleiding zal komen; is het niet gewenscht,

eene krasse waarschuwing te lanceeren en te verzoe-

ken in de gunst te mogen deelen, tevens vragende, of

de Gemeente eene waterleiding krijgt? Wellicht helpt
het. Het gaat alles zoo langs lijnen van geleide-

lijkheid !

De Voorzitter Waarom bewaart U toch al deze vragen
tot de rondvraag wordt gesteld? Kunt U zich niet schrif-

telijk tot den Raad wenden? |

De heer Snel. Ik wensch deze punten slechts onder de
aandacht te brengen, als dingen, waarop bij het opmaken van

volgende agenda's kan worden gelet. Ik vraag dan ook

volstrekt niet, nù reeds beantwoording.

De Voorzitter Het is gebruik, bij de rondvraag Keidie.

heden te bespreken, ingrijpende voorstellen behooren op de
Agenda tehuis. Ik zal trachten U op alle vragen een zoo

goed mogelijk antwoord te geven.

ad. 1. Tegen restitutie der lesgelden voor het volgen van

een schrijfmachinecursus kan geen bezwaar bestaan. Is dat

echter principieel wel te wettigen? Klerken moeten schrijf-

machine kunnen schrijven, kennen ze dat niet, welnu, dan

moeten ze niet worden geplaatst.

Hebben ze een diploma gehaald, dan zoude hun tracte-

ment kunnen worden verhoogd. Straks komt een opzichter, die

studeeren wil, de hulp van den Raad inroepen.
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De heer Snel.” De Keurmeester werd ook op kosten der

Gemeente verder opgeleid.

De heer Wieland. Hebben ze na vier maanden hun di-

ploma gehaald, wat heusch geen heksentoer is, dan wor-

den hun de lesgelden vergoed.

Äldus besluit de Raad.

Ad. 2. De: Voorzitter … Als de Raad het dragen van een

uniformpet eischt, dan moet de Gemeente de kosten dra-

gen. Gaarne ondersteun ik het voorstel-Snel.

De heer Van Campen. Het geldt slechts vier ambtenaren.

De petten kosten f 17.50 per stuk, de knoopen f 1.— per stuk.

Besloten wordt dit onderwerp op de agenda der eerst-

volgende Vergadering te plaatsen.

Ad. 3. Grondaanvragen worden op het Gouverneursbu-

reau sérieus behandeld: er is een stapel eigendomsaan-

vragen te behandelen door den Controleur ter beschikking.

Er zijn juiste bemerkingen gemaakt betreffende eenige

grondaanvragen, doch niet op die van de Gemeente uitge-

gaan zijnde. Helaas is de bedoelde aanvrage lang onaf-

gedaan blijven liggen. Om spoedige doorzending werd reeds

verzocht.

Ad 4. Wat de Raadszaal betreft, hetgebouw is er nu

eenmaal, de afmetingen’ der localiteiten werden indertijd

ampel besproken, een onafgewerkte zaal maakt het moei-

lijk een juist overzicht der ruimte te verkrijgen.

Ad 5. Aan de Tennisclub op het Arendsburgplein zal

mededeeling worden gedaan van den wensch van den

Raad tot het doen verwijderen van de atappen loods.

Ad 6. Deze voordracht zal voor de eerstvolgende Ver-

gadering op de agenda worden gebracht.
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Ad 7. Den ochtend, volgende op de Vergadering, werd

middels den Gouverneur en den Adviseur voor de Decen-

tralisatie, aan de Regeering het verzoek gedaan, alsnog een

besluit te willen doen slaan inzake Regeeringstoezicht op

den dienst der leening. Als Wd Gouverneur kon ik voor

onmiddellijke doorzending doen zorgdragen. Zoodra het

besluit is afgekomen, zal de Commissie voorde Financiën

direct maatregelen ter zake nemen. De Javasche Bank

stelde voor, zonder hare tusschenkomst, zelf onderhande-

lingen met de andere banken te openen.

Ad 8. Kort vóór het vertrek van den ingenieur Gom-

perts, belast o.a. met de uitwerking der waterleidingplan-

nen, deelde deze me persoonlijk mede, dat alle voorberei-

dingen tot den aanleg zijn getroffen, waardoor. zijne taak

was volbracht, met opoffering van veel ‚tijd. Natuurlijk gaat

het langs lijnen van geleidelijkheid; iedereen wil vooruit,

maar men ondervond, naar ík hoor, moeilijkheden bij de

uitbesteding tot levering van de materialen endit vertraagt

de uitvoering.

De heer Mr. Pet: Bij den brand van 9 op 10 Augustus

jl. werden vele Inlandsche gezinnen dakloos, kan de Ge-

meente niet in de beurs tasten om te helpen ?

De heer Van Campen: De Gemieente heeft géén beurs!

Groote uitgaven zijn thans niet toelaatbaar.

De heer Mesman: Een bedrag van f 1000.— is toch wel

te missen?

De heer Van Campen: Dat gaat wel.
De Voorzitter: Door den Controleur ter beschikking deed

ik een onderzoek instellen. 25 gezinnenzijn dakloos gewor-

den door den brand. Elke hulp zal dankbaar worden aan-
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vaard: de Kapitein titulair der Chineezen, Thoeng Liong Hoei,

schonk spontaan f 1000—, deed nòg méér voor de

dakloozen, zooals U uit de Makassaarsche Courant heeft

kunnen lezen. Toch moet de hulpverleening net al te zeer

worden opgedreven, daar anders de zorgeloosheid van den

Inlander nog toeneemt. Hier echter. waar velen lijden door

de nonchalance van één, is helpen gewenscht. Tegen het

voteeren van een bedrag van f 1000.— kan geen bedenking

rijzen. Ik stelde dadelijk de reeds verkochte, doch nog niet

afgebroken tijdelijke passerloods met toestemming van den

kooper ter beschikking van de dakloozen, anderen hielpen

eveneens aan huisvesting.

De heer Van Campen: Hoe eerder wordt geholpen, hoebeter.

De heer Stocksmeier: Het bedrag ware ter hand te stellen

aan het Hoofd van Plaatselijk Bestuur ter uitdeeling aan de

meest-getroffenen.

De Voorzitter: Het bedrag zal worden besteed na raad-

pleging van de Inlandsche leden uit den Raad. _

De heer Wieland: Door den brand heeft de Raad eene

mooie gelegenheid de Passerstraat te verbreeden.

De Voorzitter: Afkoop van bezitsrechten van den grond

blijft natuurlijk noodzakelijk, al zal de prijs veel goed-

kooper zijn dan wanneer de grond weder bebouwd is.

De straat is inderdaad te smal.

Besloten wordt ten laste van den post voor onvoorziene

uitgaven een bedrag te brengen van f 1000. — ten behoeve

der zwaarst-getroffenen door den brand van 9/10 Augustus

j. L, welk bedrag in overleg met de Inlandsche Raadsleden

zal worden uitgekeerd door het Hoofd van Plaatselijk

Bestuur.
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De heer Wieland." Het is me opgevallen, dat verpon-
dingsnummers van Gemeentewege aangebracht in de Groote

Straat en Zandzeestraat, geheel door den regen zijn weg-

gespoeld. De verf deugt schijnbaar niet. |

De Voorzitter” De ‘andacht van den Directeur der

G. W. zal hierop worden gevestigd.

__De heer Wieland. Waarom heft de Gemeente geen recht

voor het uithangen van uithangborden? Andere Gemeenten

doen dat wèl, Ik zal t.z.t. een voorstel indienen.
Te 9.30 ure des avonds gaat de Raad in eene zitting met

gesloten deuren over. |

Te 9,40 ure des avonds wordt de Vergadering opnieuw

openbaar verklaard.

De Voorzitter” Naar’ aanleiding van een rekest dd. 9 de-

zer, ingediend door de weduwe R. H. Görtz geb. De Haas,

stel ik voor, een bedrag van f 430—, zijnde verschuldigd

door wijlen haren echtgenoot aan de Gemeente, af te

schrijven, indien door ‘rekestrante worde voldaan aan de

voorwaarde in geheime zitting gesteld.

Conform besluit de Raad.

Te 9,45 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.

Voor de opmaking:

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

van 28 Augustus 1917,

De Voorzitter,

J. A. EINTHOVEN.
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