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No. 13. | 28 Augustus 1917.
 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den 28en Augustus 1917, ten

Raadhuize (Stalstraat).

_ Voorzitter : Assistent-Resident J. A. Einthoven.

a

AGENDA:

Arresteering van de Notulen der Vergadering van 10

Augustus 1917.

Begrootingsrekening dezer Gemeente over 1916.

Ziekenhuisbouw. :

Onderwijs-Gemeentezorg.

Ontwerp-Verordening : „Reglement op de Havenbrand-

weer”,

Voordracht inzake aan te stellen burgemeester voor

. deze Gemeente.

Ontwerp- Bouw- en Woonverordening voor de Ge-

meente Makassar.

Oprichting van een privaatgebouw in Kampong Beroe.

Grondaanvragen.

Begrooting van kosten tot het aanbrengen van een

deklaag op de Klapperlaan.

Voorstel de kosten van uniformpetten en knoopen

van de betreffende Gemeente-ambtenaren ten laste

der Gemeente te brengen. |



12.

13.

14.

15.

28 Augustus 1917. sien ONE men

Benoeming van een brandmeester van spuit Ill, we-

gens vertrek van den heer S, J. Gomperts.

Aankoop van meubilair, enz. voor Raadzaal en Bur-

gemeesterskamer in het nieuwe Raadhuis.

Voorstel-Wieland tot het vaststellen der werkuren van

het technisch personeel in dienst der Gemeente.

Ingekomen stukken :

q, Verzoekschrift dd. 21 Augustus 1917 van de Cele-

bes Industrie Maatschappij W. Corné & Co. alhier,

inzake financieele regeling van den bouw eener 3e

passerloods in Kampong Boetoeng.

Schrijven dd. 15 Augustus 1917 No. 1324/19 HW

van den Hoofdingenieur tijdelijk Directeur der Ha-

ven van Makassar inzake vergoeding aan de Ge-
meente voor het van Gemeentewege incasseeren

van staangelden op het Haventerrein.

Schrijven dd. 15 Augustus 1917 van de „Aneta” te

Batavia inzake abonnement op pers-uitknipsels.

Verzoekschrift ddo. 8 Augustus 1917 van den klerk

ten bureele van den Directeur der Gemeentewerken

C.J. Bosch tot het verleenen van een duurtetoeslag.

Schrijven dd. 14 Augustus 1917 van de administra-

tie van het Dagblad „De Indiër” te Samarang, hou-

dende het verzoek om geregelde toezending van

afschriften van niët- geheime stukken.

Schrijven dd. 23 Augustus 1917 No. 23 van den

Directeur der Gemeentewerken, houdende het voor-

stel tot het doen rooien van twee tamarindeboomen

vóór de Tempelstraat, hoek Prins-Hendrikpad.

16. Geheim.
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Aanwezig zijn de leden: M. C. H. Buné, W. F. van Cam-
pen, J.A.E. van Deursen, Hadji Mohamad Saleh,
Hamzah daeng Mapata, H. Mesman, Nio Eng
Boe, Mr. H. A. Pet, Th. H. M. Platte (verschijnt
na opening der Vergadering), W. C. Snel, A. W.
G. Stigter, J. H. Stocksmeier (verschijnt na ope-
ning der Vergadering), The Liong Tjiang en G.
Wieland.

Afwezig met kennisgeving is het lid Baba Soeleiman we-
gens andere bezigheden.

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

Te 6.30 ure des avonds opent de Voorzitter de Vergadering.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-
ring van 10 Augustus 1917,

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhan-
delde in de openbare Raadszitting, den 1Oen Augustus 1917
gehouden, werden na rondlezing met eene aanvulling te-
rugontvangen. Voorgesteld wordt, ze goed te keuren en te
arresteeren,

Aldus geschiedt.

Punt 2: Begrootingsrekening dezer gemeente over
1916.

De Voorzitter; In de zitting der Commissie voor de Fi-
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nanciën, onder mijn presidium den 20en dezer gehouden,

werd bedoelde rekening onderzocht en bracht de genoemde

Commissie in verband met het bepaalde bij artikel 96 al.

2 der Locale Raden-Ordonnantie het volgend rapport uit:

„In onze Vergadering van Maandag, den 20en Augustus

„1900 zeventien, hebben wij, ondergeteekenden :

„J. A. Einthoven, Voorzitter v.d. Gemeenteraad v. Makassar,

„W. F. ‘van Campen

„J. H. Stocksmeier

„uitmakende de Commissie voor de Financiën, de begroo-

„tingsrekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Ge-

„meente Makassar over het dienstjaar 1916, met de daarbij

„overgelegde bescheiden, in behandeling genomen en be-

„vonden, dat de uitkomsten dier rekeningen zijn geweest:

„de ontvangsten (incl. saldo ad f 22.887.56!/, .

van 1914) . . . f 205.935.81'/,

eden, ’, ’), ’ ’

„de uitgaven . . . … … … …  … … … „ 163.448.77

„het voordeelig saldo . . . . . . . . f 42487.04!/,

„welk voordeelig saldo met het saldo in kas op ultimo De-

„cember 1916 (vide bijlage 11 van de Begrootingsrekening

„van 1916) overeenstemt.”

De stukken, aldus vervolgt de Voorzitter, hebben in vol-

doening aan het bepaalde bij Raadsbesluit dd. 6 Augus-

tus 1915 No. 132/30, één week ter visie gelegen, voor een

ieder en stel ik daarom voor, het navolgend besluit goed te

keuren en te arresteeren:

„De Gemeenteraad van Makassar,

„Gezien en onderzocht hebbende de Rekening van de

„uitgaven en ontvangsten van die Gemeente over het dienst-

„jaar 1916,
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„Gelet op artikel 20, eerste lid, van het Decentralisatie-
„besluit (Staatsblad 1905 No. 137),

BESLUIT:

„Het bedrag der uitgaven en ontvangsten van die re-
„kening voorloopig vast te stellen, als volgt:
„de uitgaven op een honderd zeven en zeventig _dui-
„Zend, zeshonderd acht en zestig gulden, vier en veertig

„cents…Ff177.668.44
„de ontvangsten op een honderd zes en

„zestig duizend vijfhonderd zeven en dertig
„gulden, vijf en veertig en een halven cent 166.537.45!/,

 

„en alzoo het nadeelig saldo op elf dui-

„Zend eenhonderd dertig gulden, acht en

„negentig en een halven cent . . . . . f 11.130.981/,.

 

Conform besluit de Raad.

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

Punt 3: Ziekenhuisbouw.

De heer Wieland: Wat is er hedenavond te beslissen of
wat moet geschieden ?

De Voorzitter: Bekend is aan alle leden de inhoud van
het schrijven dd. 16 November 1916 van het Voorloopig
Bestuur der Vereeniging „Makassaarsche Ziekenverpleging”’
alhier, waarbij werden aangeboden, indien deze Gemeente
binnen 5 jaren vanaf 1 Januari 1917, tot de oprichting van
eene ziekenverpleging zoude besluiten, — eene som gelds
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van f25.000. —, een stuk grond, groot 11000 M? en f5000.—,

zijnde de nominale waarde van aandeelen in de „Makas-

saarsche Hulpbank”. Deze brief bleef tot nu toe onbeant-

woord, in afwachting der toegezegde regeling door de Re-

geering van de tegemoetkoming door Haar te verleenen

voor ziekeninrichtingen van locale ressorten. Bij St. bl.

1917 No. 229 werd de regeling afgekondigd, zoodat de

Raad thans in staat is ter zake te beslissen.

De heer Wieland: Zijn de financieele consequenties van

de eventueel te nemen maatregelen reeds door de Com-

missie voor de Financiën onderzocht? Is zulks niet het

geval, dan is elk debat over de onderhavige kwestie „ge-

praat in de ruimte.” De Financieele Commissie dient eerst

de geldelijke gevolgen na te gaan.

De heer Platte: Besluit de Raad op het voorstel van ge-

noemd Comité in te gaan, dàn eerst kunnen de plannen

worden uitgewerkt: eerst moet de toezegging worden ge-

daan en verkregen, dat de Raad in principe voor de op-

richting van een ziekenhuis van Gemeentewege is, waarna

in verbinding kan worden getreden met de Regeering. Blij-

ken de financieele offers te groot te zijn, dan zoude van

den bouw moeten worden afgezien. Er dient eindelijk een

begin te worden gemaakt, |

Mijnheer. de Voorzitter, Toen ik begin Juli j.l. wegens

familie - omstandigheden, Makassar voor korten tijd moest

verlaten, las ik op de Agenda van de Vergadering van de-

zen Raad, welke gedurende mijne afwezigheid zoude wor-

den gehouden, als één der punten : „Beslissing inzake bouw

ziekenhuis” Ik voelde toen een weinig spijt, dat ik de

discussies over dit onderwerp niet zou kunnen bijwonen
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en dank daarom den Raad, dat deze het onderwerp des-
tijds tot na mijne terugkomst heeft laten liggen.
En zoo is dan hedenavond aan ons te beslissen, of Ma-

kassar al of niet een goed-ingericht ziekenhuis in afzien-
baren tijd zal bezitten. Ik wil nu niet meer teruggaan naar
de geschiedenis onzer ziekenhuisplannen, daar ik dit in
eene vroegere Vergadering, toen ons voor dit doel, door
het Ziekenhuiscomité eene gift werd gedaan, in den breede
heb ontvouwd. Door den Raad is destijds besloten, met
een verzoek om subsidie zich tot de Regeering te wenden
en daarna de verdere besprekingen te vervolgen. Inmid-
dels is de Regeeringstegemoetkoming voor ziekeninrichtin-
gen door den Gouverneur-Generaal bij ordonnantie, opge-
nomen in St. bl. No. 229 van 1917, vastgesteld, afgekomen
als antwoord tevens op ons verzoek. Hoofdzaak in ons
geval is, het daarin vermelde, wat de subsidie betreft, nl.
het 3 vierde van de oprichtingskosten (gedeeltelijk als
voorschot) en 3 vierde van het tekort op de bedrijfsrekening
van de behoeftige en minvermogende lijders. Zoo de Raad
dus zoude overgaan tot de oprichting van een ziekenhuis,
zoude slechts noodig zijn, aan te toonen, dat ten 1e die op-
richting noodzaak is en ten 2e de exploitatiekosten, gezien
de subsidie, niet van dien aard zijn, dat ze het Gemeen-
telijk budget te zwaar zullen belasten.

Wat punt 1 betreft, lijkt het mij overbodig, hierop nog-
maals in te gaan. De ziekenverpleging en het Militaire
Hospitaal ter plaatse zijn beide uit de oude doos, en
eischen deze degelijke reorganisatie. Daar heerscht onder
zware patiënten ter plaatse slechts één angst en dat is de
angst, in het Hospitaal te-moeten worden opgenomen. Dit
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bemerkt men nog meer bij Chineesche- en Inlandsche pa-

tiënten dan bij Europeanen. Eene verpleging door goed-

geschoolde verpleegsters is uitgesloten. Om hier een nor-

malen, gezonden toestand te scheppen, is een goed-in-

gericht ziekenhuis meer dan noodig. De patiënten moeten.

verlangen daar opgenomen te worden, daar ze overtuigd

zijn, dat ze er zullen vinden eene uitstekende verpleging

en eene rust, welke hun thuis zoo moeilijk geschonken.

kan worden. De zieke moet daar in aanraking worden ge-

bracht met de verpleegster en haar leeren apprecieeren,

opdat hij vertrouwen in hare hulp krijge en ook later haar

introduceere in zijn huis. 't Is mij opgevallen tijdens mijn

kort verblijf op Java, in gesprekken, welke ik daar met

collega’s had, dat de Europeesche verpleegster ook in het

Chineesche kamp, b. v. te Soerabaya, zoo ingewerkt was.

Bij een zwaren patiënt werken daar medicus en verpleeg-

ster te zamen. Dit nu iseen gevolg vanhet bestaan van goe-

de ziekenhuizen daar ter plaatse. Men leert als zieken-

huispatiënt de verpleegster kennen en krijgt vertrouwen in

hare hulp. Van hoe groote beteekenis dit is voor de hy-

giëne ter plaatse, hoeveel goed b.v. een geschoold ver-

pleegster doet aan het ziekbed van een typhuspatiënt, door

de familie door haren invloed voor gevaar van besmetting

te bewaren, begrijpt U allen. Toen ik voor ongeveer twee

jaren vanuit Makassar een vooraanstaand Chinees ter

plaatse naar Soerabaya opzond, om daar eene zware ope-

ratie te ondergaan en deze hersteld hier terugkwam, sprak

hij meer enthousiast over de goede verpleging dààr onder-

vonden van de verpleegsters dan over de heelkundige hulp

aan hem verleend. Als het Ziekenhuis te Makassar de ver-
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pleegster brengt in de huisgezinnen en zoodoende het
vreeselijk-hooge sterftecijfer onder de zuigelingen doet
dalen, heeft het dáárdoor alleen al meer dan reden van

bestaan. Is het, vraag ik me af, geen schande, dat er op
eene plaats als Makassar, waar 40.000 inwoners zijn, en

een scheepvaartverkeer, dat een zoo belangrijke uitbreiding
van het havenbedrijf heeft gevorderd, als hier tot stand is
gekomen, geen goed ingericht ziekenhuis is, en geen ge-
schoolde verpleegster ontboden kan worden ?

Mijnheer de Voorzitter, ik wil hedenavond geen andere argu-
menten voor ons ziekenhuis aanhalen, daar ik dit vroeger
in dezen Raad reeds heb gedaan in tegenwoordigheid van
het meerendeel der leden, die ook nu hier aanwezig zijn.

Wat dan punt 2 betreft, n‚l. de financieele consequenties, -
wensch ik nog het volgende op te merken: ons leenings-
plan is goedgekeurd, Op dit leeningsplan komt een flink
bedrag voor ten. behoeve van hygiënische doeleinden.
Welnu, als lid van de Hygiënische Commissie kan ik hier
verklaren, dat het mij toelijkt, dat een gedeelte van dit
geld niet beter kan worden besteed dan voor een zieken-
huis en dat ik wel degelijk bij het verzoek om een post
voor hygiëne op dit leeningsplan te brengen den bouw
van een ziekenhuis op het oog heb gehad. Wij hebben nu
eene gift aan de gemeente van de burgerij, we hebben een
flink stuk grond om op te bouwen en we kunnen geld
van het Gouvernement bekomen. De rente en aflossing
voor oprichting bestrijden we ruim uit onze leening, ter-
wijl het Gouvernement ook nog een flink deel van het
gewone onderhoud en van de oprichtingskosten ‘draagt. In
verband hiermede wensch ik U erop te wijzen, dat in de
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„Plaatselijke ziekeninrichtingen-regelen”, wat de subsidie

betreft, onderscheid wordt gemaakt tusschen betalende lij-

ders aan. de eene zijde en behoeftige- en minvermogende

lijders aan de andere. De subsidie voor oprichting, d. w. z.

bouw en uitrusting der inrichting, bedraagt het °/, gedeelte

der uitgaven. Alleen voor dàt deel dat bestemd is voor de

betalende lijders, wordt deze subsidie als een voorschot

gegeven. Zien we nueens, wat dit voor ons ziekenhuis

beteekent, dan zullen we bij de oprichting van het gebouw

kunnen rekenen op een flink bedrag. Immers het hoofd-

gebouw, waarin: polikliniek-kamer, kleine verbandkamer,

onderzoekkamers enz, zal grootendeels bestemd zijn voor

de behoeftige- en minvermogende lijders, terwijl alleen

de operatiekamer voor betalende en overige lijders ge-

meenschappelijk zal zijn. We zullen dus op ongeveer %/,-

subsidie voor ons hoofdgebouw mogen rekenen. Ook met

de gebouwen, ‘waarin we onze verpleegsters en ons per-

soneel onderbrengen zal de zelfde weg bewandeld kunnen

worden en rest ons slechts de geheele kosten te dragen

van de gebouwen voor onze le en 2e klasse lijders, be-

stemd. Ook wat de jaarlijksche tegemoetkoming betreft,

kunnen we subsidie verwachten voor ons gansche bedrijf,

d.w.z. de verpleegsters werkzaam bij de min- en onver-

mogende lijders, het verdere personeel, onzen gemeentelijken

dokter, die de zorg voor deze lijders op zich moet nemen,

enz. Zoodat onze Financieele Commissie de zaak met een

optimistisch oog zal kunnen beschouwen. Wat de afdeeling,

waar betalende patiënten worden verpleegd (le en 2e

klasse) betreft, geloof ik ook niet, dat er groote vrees

bestaat om verlies te moeten boeken. Het eerste jaar zal
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de toeloop misschien niet te groot zijn, doch is eenmaal
het vertrouwen gewonnen, dan zijn de eerste klas afdee-

lingen in alle ziekenhuizen in Indië meestal geheel bezet.
Dit is ook weder gebleken bij de oprichting van het zie-
kenhuis te Samarang. Dáár ook was men bevreesd, dat de
eerste en tweede klasse wel steeds half ledig zouden zijn
en bouwde men deze zoo klein mogelijk. Doch juist voor
deze beide klassen meldden zich în den loop van het
eerste jaar al zóóveel patiënten aan, dat bij het eerstvol-
gende uitbreidingsplan deze afdeeling hoofdzaak werd.

En dreigt er dan, niettegenstaande dit alles, tòch in

onze boeken een tekort, welnu, dan is de vrijgevigheid
der inwoners van Makassar bekend genoeg, om ook dààr
een wisseltje op te mogen trekken. Waar het geld voor

verwijderde doeleinden, zooals : „Roode Kruis-Geallieerden”,
„Smeroefonds’”’ enz, zoo gemakkelijk binnenkomt, zullen

we voor een mooi plaatselijk doel als de instandhouding
van een ziekenhuis alhier is, wel niet te vergeefs aanklop-

pen. Ook ligt het in de bedoeling, de lasten van onze in-
richting te verzachten door het vragen van mandElJKSCHE
bijdragen aan de Gemeentenaren.

Mijnheer de Voorzitter, een ziekenhuis is geen passer-

loods; d.w.z. er worden geen winsten geboekt, welke ons

democratisch gestemd medelid tot protest prikkelen. Doch
daarvoor alleen bestaat onze Gemeenteraad niet. Als we
het lijden onzer zieken kunnen verzachten middels een niet
te groot financieel offer, is dat óók een van onze plichten.
In Holland heeft ieder gemeentetje zijn eigen ziekenhuis,
waarom zoude dit niet mogelijk zijn in eene stad vol han-
del en bedrijf als Makassar ?
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‚De Voorzitter: Ik wilde opmerken, dat een ieder alles-

zins sympathiek tegenover het plan zal staan. De finan-

cieele zijde der kwestie is nog niet bekend, doch de bij

staatsblad vastgestelde regelen voor de toekenning van te-

gemoetkomingen uit ’s Lands Kas van gebiedsdeelen met

eigen geldmiddelen ten behoeve hunner ziekeninrichtingen

zoude, naar men allicht geneigd is te veronderstellen, een hou-

vast, een basis geven, waarop staat te maken is. Het bleek

me na studie van bedoeld staatsblad, dat de regeling der

subsidies geheel is overgelaten aan het inzicht en wel-

meenen van den Gouverneur-Generaal. De heer Platte be-

weert, dat, indien een ziekenhuis wordt gebouwd, °%/, der

oprichtings- en eerste uitrustings- kosten en °/, van het te-

kort op de bedrijfsrekening betreffende behoeftige en

minvermogendelijders door het Gouvernement zullen worden

vergoed.

Doch zulks is niet in bedoeld staatsblad vermeld, er

staat: de tegemoetkoming ineens bedraagt °%/, der uitgaven

en wel van het bedrag, waarvoor naar het oordeel van den

G. G. een aan de erkende behoeften voldoende ziekeninrich-

ting kan worden opgericht, uitgerust dan wel voorziening

kan worden getroffen. Besluit de Raad tot den. bouw van

een ziekenhuis, dan zal hij goed voor den dag willen ko-

men door b.v, het paviljoensysteem in toepassing te bren-

gen. Zegt nu de G. G., na van zelf sprekend, advies te hebben

ingewonnen van den Chef van den Burgerlijken Geneeskun-

digen dienst, dat de behoefte aan een ziekenhuis niet van

dien aard is, om zulke groote bedragen uit te geven, dan

heeft de Raad, wil subsidie worden verkregen, zijne plan-

nen te herzien en uit te doen voeren, hetgeen den G.G.



— 267 — 28 Augustus 1917,

 

voldoende zal voorkomen. Art. 3 van het betreffend staats-
bladstelt eenige voorwaarden vast voor het verleenen van
tegemoetkoming, doch art. 1 bepaalt, ‚dat al voldoet eene
ziekeninrichting aan die voorwaarden, in bijzondere geval-
len toch onthouding van tegemoetkoming kan geschieden,
terwijl ook in dergelijke omstandigheden afgeweken kan
worden van het bepaalde bij art. 4, in welk artikel de te-
gemoetkoming wordt onderscheiden in: q. tegemoetkoming
inééns, b. jaarlijksche tegemoetkoming. Het is niet mijne
bedoeling het denkbeeld, een ziekenhuis te dezer stede op
te richten, af te breken, doch alleen om onder de aandacht
te brengen, dat voorzichtig te werk moet worden gegaan -
en dat alvorens projecten en begrootingen vast te stellen,
deze den G. G, waren aan te bieden, met verzoek bekend
te willen doen stellen, of daaraan zijne goedkeuring kan
worden gehecht en op welke subsidie mag worden gere-
kend.

De heer Platte : Dat is ook mijn idée, anders handelende
dan door U beoogd, zoude geen houvast worden verkregen.
De heer Stigter: Zeer zeker kan slechts op die voor-

waarden de zaak worden geëntameerd: wordt een gebouw
van b, v. drie millioen ontworpen dan betaalt het Gouver-
nement natuurlijk niets,

De Voorzitter: Er ware niet méér te besteden dan moet
worden aangewend. De behoefte aan eene ziekeninrich-
ting behoort voldoende te worden aangetoond.
De heer Van Campen: Eene begrooting van kosten ware

op te maken alvorens de Raad in principe tot den bouw
kan besluiten.

De heer Snel: Het heeft me pijnlijk getroffen, dat de
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heer Wieland vóór den heer Platte het woord vroeg: met

veel sympathie werd het plan door het Voorloopig Comité _

der Vereeniging „Makassaarsche Ziekenverpleging” uitge-

werkt en is het in behoorlijke vergaderingen niet de ge-

woonte, te pogen een op de agenda geplaatst punt daar-

van op die manier af te voeren. De ziekenhuiskwestie werd

reeds een paar keeren op de agenda geplaatst en verwon-

„dert het me, dat niet toen reeds dezelfde vragen door den

heer Wieland werden gesteld, waardoor den heer Platte eene

teleurstelling bespaard zoude zijn gebleven.

Als hedenavond de financieele consequenties bekend

hadden moeten zijn, dan zoude het op den weg van den

Voorzitter of de Financieële- of Technische Commissie heb-

ben gelegen, ervoor te zorgen, dat de verlangde gegevens

konden worden verstrekt, opdat op de agenda geplaatste

punten van alle kanten kunnen worden belicht. Alle onder-

deelen der agenda behooren steeds voldoende te worden toe-

gelicht, wèlke Commissie daarmede dan ook bemoeienis heeft.

Het doet me genoegen te kunnen opmerken, dat ik be-

doeld staatsb!'ad met welwillender oog heb gelezen dan de

Voorzitter en zie ik in dat staatsblad de poging der Regee-

ring den ressorten met eigen geldmiddelen op hygiënisch

gebied behulpzaam te zijn. Het zijn bepalingen, waaraan

de raden iets hebben en als U, als ambtenaar, of uit een

juridisch oogpunt, in dat staatsblad leemten meent te ont-

dekken, dan heeft U, heer Voorzitter, wel wat te zwart ge-

keken bij de poging, méér uit den tekst te halen dan erin

staat. Eene begrooting van kosten ware den G. G. aan te

bieden, met projecten, teneinde zoo voorzichtig mogelijk te

handelen. Ik vermeen, dat de Raad indertijd in principe
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tot den bouw besloot, indien de helft der kosten zoude
worden vergoed door het Gouvernement. Door het achter-
land van Makassar en de Molukken in de buurt, heeft een

ziekenhuis hier ter stede wel reden van bestaan. Ook zon-

der maandelijksche bijdragen zal de Gemeente wel goed

uitkomen. Ontstaat een klein tekort, dan is er alle aanlei-

ding voor den Raad, in den buidel te tasten om het na-

deelig saldo bij te passen.

De heer Van Campen: De Raad besluite in principe tot

het al of niet bouwen; wordt tot den bouw besloten, dan

waren project en begrooting in te dienen bijde Regeering.

De Voorzitter: Naar aanleiding van de opmerking van

den heer Snel, dat de financieele consequenties had-

den moeten worden nagegaan, zij in herinnering gebracht,

dat de heer Platte slechts dàn tot het maken van becijfe-

ringen wilde overgaan, indien de Raad in principe tot den

bouw had besloten.— Het personeel der Gemeente is niet

zóó uitgebreid, dat daaraan al dat extrawerk kan worden

opgedragen, vóórdat eenige kans bestaat, dat het werk tot

stand zal komen.

De heer Snel gaat van de veronderstelling uit, dat ik

leemten in het Staatsblad zou hebben ontdekt, doch

daarvan is geen sprake, mijne bedoeling is slechts geweest,

op te merken, dat de Raad voorzichtig moet zijn doorgeen

meerdere waarde toe te kennen aan een staatsblad dan erin

te vinden is. Ik vermeen, dat van „zwart-kijken” geen

sprake kan zijn: ik toch heb steeds getoond, vertrouwen

in de Regeering te stellen.

Het is thans aan den Raad om te beslissen, wàt te doen.

Het plan is te sympathiek om het niet in bijzonderheden
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uit te werken. Mijn ‘voorstel is daarom, het betreffend Co-

mité te verzoeken, eene uitgewerkte begrooting aan de hand

van het nieuwe Staatsblad op te maken.

De heer Platte: De Raad besluite dus in principe tot

den bouw en benoeme eene speciale commissie, waarin

o.a. zitting zal hebben een lid van het Comité, welke com-

missie de aangelegenheid kan voorbereiden.

De Voorzitter : Ik ondersteun het voorstel tot het benoe-

men eener speciale commissie, welke den Raad in haar

werk dient te kennen.

In groote trekken wareden Raad het plan aan te bieden

onder opgave b.v. op hoeveel zieken moet worden gere-

kend, enz.—. Is de behoefte aan een ziekenhuis erkend,

door den Raad en de Regeering, dan waren de plannen

verder uit te werken.

De heer Stigter: De heer Platte wil hedenavond reeds

eene beslissing uitlokken inzake den bouw van een zieken-

huis, dat is verkeerd. Dat een ziekenhuis hier noodig is,

gelooft een ieder, doch is er nóg zoovéél noodig. Kost de

bouw b. v. 4(@5 ton, dan isde kwestie tòch van de baan.

Valt de begrooting lager uit, dan zal de Regeering zeker

helpen, „want eene havenplaats als Makassar, heeft een

ziekenhuis van noode. Er dient te worden geweten, wàt

de bouw zal kosten: is zulks den Raad bekend, uit ge-

specificeerde plannen, dan kan al of niet om Regeerings-

hulp worden gevraagd. Ik geef in overweging, eene com-

missie te benoemen, welker taak het zal zijn de plannen

nader uit te werken en de groote lijnen aan te geven, door

te bepalen, hoe groot het gebouw moet worden, welk soort

patiënten zal worden opgenomen, ENZ.
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Een goed project is niet zoo gemakkelijk te maken.

De heer Wieland: De materialen zijn thans zoo duur,

de bouw zal schatten kosten en zeker 3 of 4 keeren zoo

duur zijn als na den oorlog. Bij de totstandkoming van

het ziekenhuis zullen de belastingen weder verhoogd

moeten worden.

De heer Stigter: Welke zijn de kosten, nu en later, b.v.

over drie jaren? Wat kost zoo’n gebouw ?

De Voorzitter: Het Comité won gegevens in en maakte

daarvan gewag in zijnen brief aan den Raad.

De heer Platte: Er is niets tegen het voorstel

-

Stigter,

wijl toch de Raad sympathiek tegenover het plan staat.

De Voorzitter: Eene commissie van 3 leden komt me

voldoende voor.

De heer Platte: Doch het „Ziekenhuiscomité” dient óók

te worden uitgenoodigd om in bedoelde commissie zitting

te nemen.

De Voorzitter: Een medicus en een technicus dienen de

kwestie verder onder het oog te zien. Het Comité behoeft

niet vertegenwoordigd te zijn.

De heer Snel: Ik kan medegaan met het voorstel, doch

voor het benoemen van commissies heb ik zekeren angst;

alhoewel er natuurlijk commissies moeten wezen, zijn ze

vaak stopmiddeltjes om kwesties op de lange baan te schui-

ven. De kosten van den bouw nu en de eerste vijf jaren

na den oorlog, zullen niet veel verschillen. Het einde der

oorlogen zie ik nog niet en bovendien de oorlogsomstan-

digheden hebben zich reeds zóó ingeburgerd, dat men die

gewoon is geworden. Laat de Raad niet meteen vaag plan

bij de Regeering komen, doch een goed stuk werk leveren;
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de Directeur der G. W. heeft geen gelegenheid met zijn

gering personeel een project met begrooting op te maken.

Zoo breed mogelijk dient de kwestie te worden opgevat,

de zaak behoort van alle kanten te worden belicht, daarna

eerst moet Gouvernementshulp worden ingeroepen.

De Voorzitter: Ook de Gemeente Bandoeng droeg ten

slotte de uitwerking van project en begrooting niet op aan

den Directeur der G. W., doch heeft daarvoor, op advies

van den Chef van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst,

een ingenieurs- en architecten-bureau te Batavia geraad-

pleegd, waarvoor een bedrag van totaal f 14000.— werd

betaald, n.l. f 9500.— voor honorarium, benevens f 1000.—

voor reis- en verblijfkosten, terwijl voor de détailteeke-

ningen bovendien nog f 3500— in rekening werden ge-

bracht. |

Die kosten zijn niet gering, doch het plan van Bandoeng

is véél uitgebreider, dan dat van deze Gemeente. De reis-

kosten naar hier zullen echter hooger worden. Zoude niet

iemand te Soerabaja kunnen worden gevonden, die project

en begrooting kan leveren ?

De heer Mr. Pet: Er dient eerst te worden nagegaan,

of een ziekenhuis hier eigenlijk wel noodig is. Er wordt

altijd gesproken van eene groote havenplaats, doch er is

toch een quarantainestation ?

De heer Platte: Tal van gevallen komen aan boord voor,

welke opneming in het quarantainestation niet noodig maken.

De heer Mr. Pet.” Makassar telt 1200 Europeanen, 3000

Chineezen.

De Kapitein der Chineezen deelde me mede, dan hij van

gevoelen is, dat geen Chineezen opname in het ziekenhuis
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zullen vragen. De Inlanders, 20.000 in getal, zullen wel

van de kliniek profiteeren, doch niet opgenomen wenschen

te worden. De Europeanen gaan liever naar Java dan zich

hier te doen verplegen.

Menschen van de Molukken of anderen, die van buiten

koren, zullen wèl opname verzoeken, doch dat is niet in

het belang der Gemeentenaren, die voor het ziekenhuis

belasting opbrengen.

Hoe sympathiek het plan ook zij, ik acht Makassar nog

eene te kleine plaats voor een eigen ziekenhuis, het is

dikdoenerij : komt de ziekenhuiscommissie echter tot eene

andere conclusie, dan zal ík vóór den bouw stemmen.

De Voorzitter” Een ziekenhuis van bescheiden omvang

zoude worden gebouwd. Indien de Chineezen er geen ge-

bruik van zullen maken, begrijp ik niet, dat ze zoo zwaar

hebben ingeteekend !

De Inlanders huiveren voor een hospitaal in verband met

de behandeling door militairen. Wordt aan verpleegsters

het werk opdragen, dan zal dat zeker anders worden. Het

doel is ook, de Westersche geneesmethode bij Inlanders

ingang te doen vinden en is dàt een van de redenen van

het verleenen van Regeeringssubsidies, naar de Chef van

den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst me indertijd me-

dedeelde.

De heer Mr. Pet Het idée is me, zooals reeds gezegd,

sympathiek, ik ben er niet afkeerig van, doch ik vermeen,

dat ziekenhuisbouw iets overdrevens is voor deze plaats.

De heer Platte: In de eerste maanden zullen geen Chi-

neezen opname vragen, daarna zullen ze wèl komen. In

Holland is dat alles ook niet zoo vlot gegaan : honderd ja-



28 Augustus 1917. — 274 —

 

ren geleden was de verpleging in de ziekenhuizen in Eu-

ropa ook treurig en betrok men de verpleegsters uit de

« heffe des volks. Toen ging ook geen enkel mensch vrij-

willig daar, een ziekenhuis in. Doch sedert de verpleeg-

ster in Europa een beschaafd meisje geworden is, zijn de

toestanden veranderd en gaat men met vertrouwen naar zie-

kenhuis en kliniek: zóó zal het ook hier gaan. Als de Chií-

neezen en Inlanders zien, hoe goed ze worden verpleegd,

komt de toeloop vanzelf: de betalendeafdeeling te Samarang

is steeds vol.

De heer Snel: Waarom het Comité niet in de te benoe-

men commissie vertegenwoordigd? Ik zou zeggen, dat Co-

mité heeft zich veel moeite gegeven, maakte studie van het

onderwerp, zoodat het me veel sympathieker voorkomt het

verder in de kwestie te kennen.

Er is alles vóór, niets tegen.

De Voorzitter: Ik heb er geen bezwaar tegen, doch acht

het aanvullen der commissie met een Comitélid niet noodig.

De heer Snel.” Als initiatief van de burgerij uitgaat, dient

dat zooveel mogelijk te worden aangewakkerd: zulke uitin-

gen komen helaas zoo zelden voor. Ik acht de toevoeging

van een Comitélid noodig.

De heer Mesman. De Raad wijze een commissie aan, en

kan het aan het beleid dier commissie worden overgelaten,

anderen zich toe te voegen.

De heer Stigter” Derhalve kan de commissie uit den

Raad zich desgewenscht ‘door anderen laten voorlichten,

doch kan de commissie ook leden aanwijzen, wier advies

zal worden betaald? Zoo’n project geeft veel werk, het geldt

toch een min of meer mooi gebouw. Er is te veel arbeid
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aan verbonden, om dat uitsluitend aan Raadsleden over te
laten. De Raad moet er maar wat geld voor over hebben.
De heer Mesman. Ik ook ben daar sterk voor. De kosten +

zouden kunnen worden bestreden uit den post voor bezol-

diging van den Gemeentearts, die toch dit jaar niet meer

wordt aangesteld. Het bedrag kan worden bepaald op
bijvoorbeeld f 4000.—.

De heer Snel.” Eene uitgave van f 4000.— voor het in-
studie- nemen eener ‘kwestie, acht ik te hoog.

De Voorzitter” Technische hulp is nu eenmaal onont-

beerlijk.

De heer Snel” Dàn ware in elk geval ten hoogste dat be-
drag te besteden.

De heer Mesman. U kunt de hoegrootheid van het be-

drag niet beoordeelen.

Deheer Snel: Al het geld der begrooting kan op die

manier wel aan studiemateriaal worden besteed !

De heer Stigter. Worden geen fondsen voor technische

hulp ter beschikking gesteld, dan wensch ik niet in die

‚ commissie zitting te nemen, |

De Voorzitter: De Raad kan nu niet beslissen, off 4000.—

al of niet voldoende zullen blijken, de commissie kan zich
tot niets binden.

De heer Snel: Er zijn twee kanten aan de kwestie: een
onderzoek in hoeverre er behoefte te dezer stede bestaat

aan een ziekenhuis en het samenstellen van een project en

eene begrooting.

Eerst nà het onderzoek kan worden beslist over punt 2.
De Voorzitter. U zeide daareven zèlf, dat een uitgewerkt

plan moest worden ingediend, dat iets goeds behoorde te
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worden aangeboden aan de Regeering bij het vragen om

subsidie ! |

De heer Snel Tòch acht ik zoo’n uitgave niet verant-

woord met het oog op den financieelen toestand der Ge-

meente. Heeft de Commissie voor de Financiën echter geen

bezwaar, dan verzet ik er me ook niet meer tegen.

De heer Van Campen: Overeen te komen ware, dat

hoogstens f 4000— mogen worden besteed.

De Voorzitter: Ten slotte komen die uitgaven tòch ten

laste van den op het leeningsplan voorkomenden post.

De heer Wieland: Van wie is eigenlijk het ziekenhuis-

plan uitgegaan? Van particulieren, die der Gemeente een

presentkaasje op den hals hebben geschoven. Laat het Zie-

kenhuiscomité de kosten van een project en begrooting dragen.

De heer Mesman: Dàt is te gek!

De heer Stigter: Er is weder gebleken, dat het nemen

eener beslissing ernstiger wordt overwogen, indien er geld

mede gemoeid is. Het vóór of tegen stemmen inzake het

verleenen van de bevoegdheid over f 4000.— hoogstens

te beschikken, zal eene zuivere stemming geven, wat den

ziekenhuisbouw aangaat, wijl het geld kost.

Met 11 tegen 3 stemmen (tw. die der heeren Van Deur-

sen, Snel en Wieland) besluit de Raad een bedrag van ten

hoogs'e f 4000.— ter beschikking te stellen ter bestrijding

van de kosten van het maken van een project en begroo-

ting voor een ziekenhuis.

Z. h. s. worden tot leden der Ziekenhuiscommissie aan-

gewezen de leden der Hygiënische Commissie (de heeren

Platte en Stigter) en het lid der Commissie voor de Finan-

ciën, de heer Van Campen.
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Genoemde heeren verklaren zich bereid, zich de benoeming

te laten welgevallen.

Punt 4: Onderwijs-Gemeentezorg.

De Voorzitter: Ik breng in herinnering, dat deze kwestie

het laatst werd besproken ter Raadszitting van den 22en

December 1916. Ter betreffende zitting werden door den

heer Snel twee moties ingediend, welke niet in behande-

ling werden genomen in afwachting van de beslissing der

Chineezen in deze belangrijke kwestie. Er zijn n. |l, gelijk

ter bedoelde vergadering reeds werd medegedeeld, twee

stroomingen onder de Chineesche Gemeente: één voor op-

centenheffing op de bedrijfsbelasting der Chineezen boven

zeker bedrag, waarvan 4!/, °/, wordt betaald, en.een, welke

zich verzet tegen verhoogde belastingheffing en vermeent,

dat het Gouvernement maar moet bijspringen, tot oprich-

ting eener tweede Hollandsch-Chineesche school. Leek het

oorspronkelijk, alsof de eerste strooming het in handtee-

keningenaantal zoude winnen van de tweede partij, ten

slotte werden slechts ettelijke handteekeningen vergaard,

De moties kunnen, nu de toestand zich heeft gewijzigd,

niet meer in stemming worden gebracht. Wat ware even-

wel te antwoorden op den brief van den Gouverneur, die

namens de Regeering de aandacht van den Raad op deze

kwestie vestigde ?

De heer Snel: Ik kan me heel goed begrijpen, dat de

beide rekesten leidden tot het op de agenda plaatsen van

dit punt. Toen U echter, heer Voorzitter, te Batavia met

verschillende autoriteiten heeft gesproken, meen ik in het

aan de Pers verstrekte communiqué te hebben gelezen, dat
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bij de Regeering in bewerking was eene regeling der gel-

delijke consequenties, daar zooals de subsidietoekenning

nu is bepaald, de Gemeente op fe hooge lasten zoude ko-

men. Waar de Regeering eene nieuwe offerte in bewerking

nam, dunkt me het ’t beste, kalmpjes de resultaten af te

wachten. Eene beslissing ware eerst door den Raad te ne-

men, zoodra de nieuwe plannen bekend zullen zijn. Zegt

de Regeering aan de Gemeente toe, dat zij bereid is een

bedrag te vergoeden gelijkstaande met de kosten, welke

per leerling aan het onderwijs thans door Haar wordt be-

steed, dan kan deze aangelegenheid verder worden over-

wogen. Het Gemeenteonderwijs moet in elk geval beter zijn

dan het Gvts. onderwijs, dus zullen hoogere kosten moe-

ten worden besteed. Het is wel gemakkelijk deze nieuwe

taak op de schouders der Gemeente te leggen en te be-

weren, dat daardoor de decentralisatie tot grooter - bloei

wordt gebracht, doch de middelen dienen tevens te worden

verschaft.

De Voorzitter: Van eene nadere regeling der subsidie-

kwestie is me van Regeeringswege niets bekend; de Se-

cretaris van het Departement van Onderwijs en Eeredienst

deelde me wèl mede, dat in bewerking is eene betere om-

schrijving van de subsidieregeling, waarbij als basis werd

genomen voor de bepaling van de subsidies de normaal-

prijs thans door hef Gvt. besteed. lets naders heb ik sinds niet

vernomen. De nieuwe regeling zoude kunnen worden afge-

wacht en inmiddels worden geinformeerd, bij het Departe-

ment van O. en E., in welk stadium van voorbereiding de

kwestie zich bevindt.

De heer Snel: De Gemeente Batavia kreeg een wenk, de
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zaak voorloopig te laten rusten, tot de nieuwe regeling zal

zijn afgekomen.

De Voorzitter: Van een wenk is me niets bekend. Waar

echter andere Gemeenten de zaak lieten rusten, kan ook

deze Gemeente dat doen, in afwachting van nader bericht

ter zake.

De Raad besluit, nader bericht af te wachten alvorens

omtrent de oprichting eener 2e Hollandsch-Chineesche

school te decideeren.

Punt 5: Ontwerp-Verordening : Reglement op de

Havenbrandweer.

De Voorzitter: Wenscht een der leden algemeene be-

schouwingen te houden ?

Geen der leden den wensch daartoe te kennen gevende,
wordt den Secretaris verzocht de Verordening artikelsge-

wijze voor te lezen.

Artikel 1 wordt goedgekeurd.

De Voorzitter: De woorden „of militaire leiding“ in

artikel 2 dienen te vervallen, wijl reeds bepalingen bestaan

nopens het requireeren van de militaire brandweer. Deze

verleent alleen hulp als het Hoofd van Plaatselijk Bestuur

om assistentie verzoekt.

De heer Stigter: Het woord „deze” in de eerste alinea

ware te vervangen door „dit, wijl het betrekking heeft op

het woord „staatsblad.”’

Het artikel wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Artt. 3, 4 en 5 worden goedgekeurd.

Bij art. 6 merkt de heer Stocksmeier op : Het doet eenigs-
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zins zonderling aan, in eene Verordening te spreken van

„zoo mogelijk”,

Besloten wordt de woorden te vervangen door de woor-

den „bij voorkeur”.

Art. 7 wordt gewijzigd als volgt:

De inrichting en dienst der Havenbrandweer in het al-

gemeen zal nader worden geregeld bij eene verordening tot

uitvoering van dit Reglement.

De Verordening daarna in haar geheel in stemming ge-

bracht zijnde, wordt deze aangenomen. |

Punt 6. Voordracht inzake aan te stellen Burge-

meester voor deze Gemeente.

De Voorzitter: Op verzoek van het lid Snel, ter vorige

Vergadering gedaan, werd dit punt op de agenda van he-

denavond geplaatst; zeer vluchtig bij de rondvraag werd

dit onderwerp door hem aangeroerd. Gaarne geef ik den

heer Snel het woord om deze zoo belangrijke aangelegen-

heid in te leiden. |

De heer Snel: Indertijd werd op voorstel van het lid

Wieland en mij, door den Raad besloten der Regeering te

verzoeken het burgemeestersambt ook voor deze plaats in

te stellen: aan dezen wensch van den Raad werd voldaan.

Het ligt, dunkt me, op den weg van ons College der Re-

geering eene voordracht aan te bieden. Het is niet mijne

bedoeling geweest, daarover thans te beslissen. Mijne op-

merking had slechts ten doel, er de aandacht van den Raad

op te vestigen, dat deze zaak niet in het vergeetboek

mocht geraken. Bij de besprekingen inzake de op te maken

voordracht, zullen stellig namen van personen worden ge-
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noemd, hier thans tegenwoordig, en het is daarom, dat ik
er de voorkeur aan geef, dat eerst door den Raad onder-
ling overleg wordt gepleegd in eene na afloop dezer zitting
te houden conferentie.

De heer Wieland: Ik ga mede met het ‚voorstel-Snel,
ter voorkoming, dat de Gemeente plotseling wordt verrast
met een presentkaasje, waardoor wij aan de heidenen wor-
den overgeleverd. Tot 9 ure worden punten der agenda af-
gehandeld, daarna verwijderen zich publiek, Voorzitter en
Secretaris.

De heer Snel: In eene der volgende zittingen kan dan
eene stemming worden gehouden en ís ieder vrij over de zaak
te debatteeren. Het behandelen der zaak in een onderonsje
acht ik verkeerd.

De VoorzitterTegen deze regeling heb ik geen bezwaar.
Dienovereenkomstig besluit de Raad.

Punt 7: Ontwerp- Bouw-en Woonverordening voor
de Gemeente Makassar.

De heer Stigter” In verband met het gevorderd uur en
de nog te houden bijeenkomst der leden, zoomede in aan-
merking nemende den omvang der Verordening, stel ik
voor, eene aparte zitting aan dit ontwerp te wijden.

Conform besluit de Raad en bepaalt de betreffende ver-
gadering op den Jen September 1917.

Punt 8: Oprichting van een privaatgebouw in Kam-

pong Beroe.

Na uitvoerige discussies naar aanleiding van door den

Directeur der G. W. daartegen geopperde bedenkingen, be-
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sluit de Raad met 9 tegen 5 stemmen het advies der Techni-

sche Commissie in deze aangelegenheid te volgen.

De uitvoering van het werk zaleerst geschieden, nadat de

financieele toestand der Gemeente zich zal hebben verbeterd.

Punt 9: Grondaanvragen.

De Raad besluit het advies ter zake van de Commissie

voor Grond- en Woningzaken te volgen.

Punt 10: Begrooting van kosten tot het aanbrengen _

van een deklaag op de Klapperlaan.

„De Voorzitter. De betreffende stukken werden nog niet

van de Technische Commissie terugontvangen, waarom ik

voorstel, dit punt van de agenda af te voeren.

Aldus geschiedt.

Punt 11: Voorstel de kosten van uniformpetten en

knoopen van de betreffende Gemeente- Amb-

tenaren ten laste der Gemeente te brengen.

Besloten wordt den Ambtenaren de bedoelde kosten te

vergoeden aan de hand van het betreffend Raadsbesluit.

De Voorzitter. Thans nog behandeld de urgente stukken.

Punt 15: a. Verzoekschrift dd. 21 Augustus 1917

van de Celebes-Industrie Maatschappij W.

Corné & Co alhier, inzake financieele re-

geling van den bouw eener 3e passerloods

in Kampong Boetoeng.
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Na uitvoerige discussies, besluit de Raad;

a. genoegen te nemen met de aanwijzing van twee solide
borgen ter vervanging van het zakelijk verband ;

b. rekening houdende metde financiën der Gemeente, het

bedrag van voorschot op materialen vast te stellen.

Rondvraag.
De heer Platte” Mogen geen verkoopstalletjes om het

gebouw der „Sientje” bioscoop staan ?

De Voorzitter. Met hetoogop de ligging van het gebouw
en om geen passer op het gansche erf te doen ontstaan,
werd het plaatsen van stalletjes inderdaad verboden.
De heer StigterHet driehoekig pleintje tegenover de -

bioscoop „De Ster” ware eveneens vrij te houden.

De Voorzitter Dat was de bedoeling.

De heer Stocksmeier. De heer Snel maakte ter vorige Ver-
gadering eene opmerking over de Raadzaal in het nieuwe

Raadhuis. Deze zoude n. |. te klein zijn gebleken; ik
vermeen, dat de Raad ter vorige zitting van de portée der

zaak niet voldoende doordrongen was. Ik heb sindsdien de
teekening ter Secretarie gezien en bleek me, dat inderdaad
de Raadzaal te klein zal worden. Er is geen plaats voor

het publiek, terwijl bekend is, dat het aantal Chineesche
en Inlandsche leden zal worden uitgebreid, zoodat er ook

voor de leden geen ruimte, althans geen voldoende ruimte,

in de toekomst zal zijn. Ik ben geen technicus, zou daar-

om gaarne het oordeel van den Directeur der G. W. kennen.

De Voorzitter. De Raad zal wel geen bezwaar hebben

tegen inwifliging van dit verzoek.

De heer Snel. De Raadzaal isin de breedte instede van

in de lengte geprojecteerd.
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De Voorzitter. Wellicht kan nog aan de bezwaren te-

gemoetgekomen worden.

De Raad besluit het advies van den Directeur der G. W,in

te winnen.

De heer SnelNu de Regeering bij besluit dd. 21 Au-

gustus j.l. toezicht op den dienst der leening toezegde, kan

de leening haar beslag krijgen. Ik verneem echter, dat er

geen kans bestaat van plaatsing op de open markt? Is

dat zoo ?

De Voorzitter: Er bestaat zekerheid, dat de leening op

de open markt kan worden gebracht.

De heer Snel: Het mij verstrekte bericht luidde anders.

De heer Van Campen:,Het betreft een vertrouwelijk

schrijven, waarvan de inhoud dus niet in het openbaar kan

worden besproken.

De Voorzitter: Gewacht wordt op het Gouvernements-

besluit van 21 Augustus j. |, na ontvangst zullen biedingen

worden gevraagd. Ì

De heer Snel: Heeft de Weduwe Görtz al geantwoord ?

Heeft U nog informaties ingewonnen omtrent de waterlei-

dingplannen? Met welk werk wordt het eerst aangevangen,

als de leeningsgelden zijn verkregen ?

De Voorzitter: De betreffende weduwe deed niets van

zich hooren. Wat de waterleiding betreft, ik antwoordde U

reeds, dat alle ontwerpen zijn opgemaakt en het nu eene

kwestie van uitvoering is. De materialenaankoop levert

moeilijkheden op. Aan den Directeur der B. O. W. kan

worden verzocht den Raad geregeld op de hoogte te doen

houden van den stand dezer zaak, door afschriften toe te

zenden van ingediende rapporten, enz.
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Met welk werk moet worden begonnen als de leenings-
gelden er zijn, is in één avond gemakkelijk te bepalen. —
De Raad besluit den Directeur der B. O. W. te verzoeken

om geregelde toezending van afschriften der ingediende
rapporten.

De Voorzitter: De concept-Notulen der geheime zitting,
den 1Oen dezer gehouden, zijn na rondlezing terugontvan-
gen. Ze kunnen in verband met het vergevorderd uur, in
eene volgende zitting worden goedgekeurd en gearresteerd,

Dienovereenkomstig besluit de Raad.
Te 9,40 ure des avonds wordt de Vergadering gesloten.

Voor de opmaking :

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen
van 28 Augustus 1917 (gedeeltelijk) en
van 18 September 1917.

De wd. Voorzitter,

VOLMERING.
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