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NOTULEN van het verhandelde ín de Openkare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Mlaan-

dag, den 3en September 1917, ten

Raadhuize (Stalstraat).

Voorzitter » Assistent-Resident J. A. Einthoven. k

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 28 Au-

gustus 1917.

2. Ontwerp- Bouw-en Woonverordening voor de Gemeente

Makassar.

‚ Aanwezig zijn de leden: W.F. van Campen, Hamzah daeng

Mapata, H. Mesman, Mr. H. A. Pet, W.C. Snel,

A. W.G.Stigter, The LiongTjiang en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soeleiman,

M. C. H. Buné, (beiden wegens ongesteldheid),

Hadji Mohamad Saleh en J. H. Stocksmeier

(beiden wegens andere bezigheden).

Afwezig zonder kennisgeving zijn de leden: J. A. E. van

Deursen, Nio Eng Boe en Th. H. M. Platte.
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Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.

Eerst te 7.— ure des avonds is het aantal leden, ver-

eischt ter neming van besluiten, aanwezig.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ring van 28 Augustus 1917.

De Voorzitter: De Notulen van het verhandelde in de

openbare Raadszitting, den 28en Augustus j. |. gehouden,

kwamen gereed, doch zijn thans nog in rondlezing bij de

leden. Voorgesteld wordt daarom dit punt van de Agenda

af te voeren en het arresteeren te doen plaats hebben op

eene volgende zitting.

Aldus besluit de Raad.

Punt 2: Ontwerp- Bouw- en Woonverordening voor

de Gemeente Makassar.

De Voorzitter: Ofschoon verordening en toelichting daar-
op, mijnen naam dragen, is toch hetlid, de heer Stigter, de va-

der van dit werk. De Raad kan trotsch zijn op dezen belang-

rijken arbeid op Gemeentelijk wetgevend gebied, die ge-
tuigt van eene diepgaande studie; verschillende bronnen

werden ervoor geraadpleegd en breng ik daarom hulde

aan den heer Stigter voor de moeite en den tijd, daaraan

besteed.

(Handgeklap).

De Voorzitter vervolgt: Den 30en Juni j.l. werd het be-

doelde ontwerp in gedrukten vorm U allen aangeboden,

terwijl overigens geheel werd voldaan aan het bepaalde
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omtrent verordeningen in de Locale Raden Ordonnantie.
De Technische Commissie, de Rooimeester, de Directeur
der G. W. ten slotte de Wetgevende Commissie, hebben
het ontwerp uitvoerig besproken, zoodat een vlotte afdoe-
ning hedenavond kan worden verwacht. Wenscht een Uwer
algemeene beschouwingen te houden ?

Geen der leden daartoe den wensch te kennen gevend, —
wordt den Secretaris verzocht het nummer der verschillende
artikelen op te noemen.

De Voorzitter: Indien geen der leden het woord ver-
langt over eenig artikel, dan wordt dit ongewijzigd vast-
gesteld.

De heer Stigter: De Rooimeester en de Directeur der
G. W. zouden kunnen worden uitgenoodigd, aan de ver-
gadertafel plaats te nemen, om eventueel van advies te kun-
nen dienen,

Conform besluit de Raad.
De heer Stigter: De woorden „Afdeeling A”, voorko-

mende op biz. 8, kunnen vervallen, wijl reeds op blz. 5

vermeld.

Aldus wordt besloten.

Artt. 1 t/m. 7 worden goedgekeurd.

De Voorzitter. Ik wensch op te merken, dat overtre-

ding van het bepaalde bij art. 8 al. 5 niet zal worden

gestraft met eene geldboete subsidiair gevangenisstraf, doch

met eene vrijheidsstraf van 8 dagen of minder.

De heer Stigter. Wordt eene niet hooge boete geëischt,

dan zal men die eventueel gaarne ervoor over hebben om

afgekeurde materialen te gebruiken: de kosten van ma-
terialen loopen spoedig in de papieren, terwijl eene lichte
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boete gemakkelijk wordt betaald. Ik ben voor ongewijzigde

handhaving van het artikel.

Artt. 8 t/m. 14 worden ongewijzigd goedgekeurd.

Na uitvoerige discussies over de vraag, of het niet wen-

schelijk zoude zijn, aan art. 15 eene alinea toe te voegen,

betreffende kadastrale vaststelling der grenzen van te: be-

bouwen perceelen, wordt van eene aanvulling in dien

geest afgezien, wijl vallende buiten het gebied, waarop

deze verordening zich beweegt.

Art. 15 wordt goedgekeurd.

De heer Mesman: Het komt me.beter voor, de aanvra-

gen, waarvan in art. 16 sprake is, schriftelijk te doen in-

dienen. Bij mondelinge aanvragen kunnen deze zoo licht in

het vergeetboek raken.

De heer Wieland: Het is dus in het belang der bouwers,

schriftelijk aanvragen te doen en daarom vermeldt het artikel,

dat de aanvragen mondeling „kunnen” worden gedaan.

De heer Snel: Derhalve eene concessie juist aan den

kleinen man ter besparing van zegelkosten.

De heer Hamzah daeng Mapata : Een bewijs van de ka-

pala kampong is toch verplichtend.

Besloten wordt het artikel ongewijzigd te laten. Artt. 17

t/m. 44 worden goedgekeurd.

De heer Stigter: Bij herlezing van art. 45 komt het me

wenschelijker voor, te bepalen, dat de vloeren niet 50 cM.,

doch slechts 30 cM. boven den kruin van den hoogst-

belendenden weg worden aangelegd dan wel 30 cM. boven

het door den Gemeenteraad in verband met rationeele weg-

verbetering aangegeven of aan te geven peil.

Aldus besluit de Raad.
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Artt. 45 t/m. 104 worden ongewijzigd vastgesteld.

De Voorzitter: Naar de heer Stigter reeds schriftelijk

mededeelde, dient al. 2 van art. 105 te vervallen. Geen

der Jeden zal daartegen bezwaar kunnen hebben.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Artt. 105 t/m. 134 worden eveneens goedgekeurd,

De Voorzitter : Aan art. 135 waren toe te voegen de

woorden: „of zooals dat eventueel zal worden gewijzigd

of aangevuld”.

Conform besluit de Raad.

Artt. 136 t/m. 138 worden goedgekeurd.

De Verordening in haar geheel in stemming gebracht

zijnde, wordt deze goedgekeurd.

Staande de Vergadering worden de Notulen op punt 2 der

Agenda betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

De Voorzitter: Wat een aan te stellen rooimeester be-

treft, diens salaris zal moeten worden bestreden uit de

ontvangen rooigelden. Het maken van winst bij de heffing

van rooigelden moet zijn uitgesloten, toch dient het rooi-

wezen zichzelf te kunnen bedruipen.

De heer Stigter: Een salaris van f500.— zal moeten

worden besteed voor een goed rooimeester, het geldt ech-

ter eene kwestie van later zorg. Wèl kan nu reeds worden

opgemerkt, dat eene combinatie van deze betrekking met

andere functies, niet gewenscht noch mogelijk zal blijken.

De heer Mesman: Al moest de Gemeente geld toeleg-

gen op het rooiwezen, dat zoude nog niet erg zijn, een

goed-georganiseerd rooiwezen is veel waard.

Rondvraag.

(De heer Wieland verlaat de Vergadering.)
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De Voorzitter: Ter vorige Raadszitting deed de heer

Stocksmeier het verzoek om het advies in te winnen van

den Directeur der G. W. inzake vergrooting der Raadzaal

van het in aanbouw zijnde Gemeentehuis. De Directeur der

G. W. kan thans nadere gegevens verstrekken.

De Directeur der G. W.: De verbouwing en vergrooting

werden becijferd op ongeveer f6500—. «

De heer Stigter: Hieromtrent kan ter volgende vergade-

ring worden beslist; bovendien zijn leden niet in voldoend

aantal aanwezig om eene beslissing te nemen.

De heer Van Campen: Wat zal het gansche Raadhuis

nog kosten ? Zulks moet ook bekend zijn, alvorens tot den

aankoop van meubilair kan worden overgegaan.

De Directeur der G. W.: Wat het Raadhuis nog zal

kosten, kan ik U dezer dagen opgeven.

De Voorzitter. Van de Weduwe Görtz alhier werd heden

middels den heer Mr. Pet een bedrag van f 300.— ontvangen,

eene uitkeering waartoe zij niet verplicht was. Het debet-

saldo van wijlen haren echtgenoot, in leven tijdelijk Com-

mies ter Gemeente-secretarie bedroeg f 430.—, dat haar is

kwijtgescholden. Aan de Weduwe is door de Gemeente

verschuldigd Görtz’s tractement over Mei j.l. ad f 200.—,

zoodat nog verschuldigd bleef de som van f 300.--- ‚van het

niet aan den Secretaris afgedragen tractement.

Tevens werd door haar vergoed een bedrag van f 87.50,

waarvan f 60.— bestemd voor de Gemeente Tegal en f 27.50

voor een Inlander in dienst van die Gemeente. Voor toezending

van deze bedragen naar Tegal zal worden zorggedragen.

De heer Mr. Pet.” De sloot vóór het huis van den

heer Gregory veroorzaakt weder stank. Wordt de goot een
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weinig uitgediept, dan is de kwestie verholpen en kan

het menagewater afloopen.

De Voorzitter: De Directeur der G. W. is met den heer

Gregory een onderzoek gaan instellen.

De Directeur der G. W..… Er werd eene waterpassing

gemaakt; ik zal de kwestie na gereedkoming daarvan, met

de Technische Commissie bespreken.

De heer Mr. Pet. Eene waterpassing is in het geheel

niet noodig. Dat stankverspreiden duurt nu al zes jaren

daar en verbetering komter niet in den toestand. Het lager

leggen van eenige buizen is voldoende.

De Voorzitter Den Directeur der G. W. wordt hierbij

opgedragen ten spoedigste het noodige te verrichten.

Te 8.55 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.

Voor de opmaking:

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 3 September 1917 (gedeeltelijk) en

18 September 1917.

De wd. Voorzitter :

VOLMERING.
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ALPHABETIOGH REEISTER.

Ambtenaren.

Besprekingen in zake het ambt van rooi-

meester

Comptabiliteit.

Mededeelingen in zake vordering der Gemeen-

te op wijlen R. H. Görtz, tijdelijk Commies

ter Secretarie

Gebouwen.

Advies van den Directeur G. W. in zake ver-

grooting der Raadzaal van het in aanbouw

zijnde Raadhuis

Goten.

Klacht van het lid Mr. Pet over een stankver-

spreidende sloot

Notulen.

Arresteering der Notulen van het verhandelde

in de Vergadering van 28 Augustus 1917

wordt uitgesteld

Verordeningen.

Vaststellin2 der Bouw- en Woonverordening

voor deze Gemeente

Bladz.
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