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No.22. 20 November 1917.

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den 20en November 1917, ten

Raadhuize (Stalstraat).

Wd. Voorzitter: Controleur Th. Volmering.

AGENDA:

1. Verkiezing voor den Volksraad.

2. Besprekingen inzake woningbouw van Gemeen-

tewege.

3. Ontwerp-Verordening: „Reglement op de Haven-

brandweer.”

4, Aanwijzing wegens periodieke aftreding op den 6en

November 1917 van de verschillende Raadscom-

missiën.

5. Verzoekschrift dd. 5 October 1917 van den heer Mr.

Joh. Paulus alhier, inzake bouw eener woning met

… bijgebouwen aan den Julianaweg.

6. Grondaanvragen.

Aanwezig zijn de leden: W. F. van Campen, J. A. E. van

Deursen, Hadji Mohamad Saleh, Nio Eng Boe,

J. H. Stocksmeier, The Liong Tjiang en G.

Wieland.

Na opening der Vergadering verschijnen de le-

den: Mr..H. A. Pet en A. W.G. Stigter.
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Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soelei-

man, M. C. H. Buné, Hamzah dg. Mapata, allen

wegens ongesteldheid, Th. H. M. Platte we-

gens geschil met den Secretaris en W. C. Snel

wegens verhindering.

Zonder kennisgeving is afwezig het lid H. Mesman.

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

Te 6.35 ure des avonds opent de Wd. Voorzitter de

Vergadering. | ge

Punt 1: Verkiezing voor den Volksraad.

De Wad. Voorzitter: Dit punt kan na de besprekingen,

„door Uw College op den 16en dezer gehouden, van de

Agenda worden afgevoerd.

Aldus besluit de Raad,

Punt 2: Besprekingen inzake woningbouw van Ge-

meentewege. |

De Wd. Voorzitter. Ter visie hebben gelegen een
schetsteekening met toelichtende nota van den Directeur
der Gemeentewerken, op dit onderwerp betrekking hebbende.

De heer Wieland: Met de calculatie van den Directeur

der G. W. ben ik het niet eens: hij brengt niet het gan-

sche bedrag van den aankoop van het door de Gemeente

gekochte perceel in Kg. Malokoe op, hij houdt geen re-

kening met de overschrijvingskosten ervan, grond, niet

voor den bouw benoodigd, laat hij eenvoudig buiten be-

schouwing, terwijl de kosten van den nieuw te projectee-

ren weg toch inde berekening dienente worden opgeno-

men, drukkende die uitgaven natuurlijk op den voorge-
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nomen woningbouw. Wat moet met het resteerend deel

van den grond geschieden? Ook houdt de Directeur der

G. W. geen rekening met de kosten van verlichting van
den weg, van het verzekeren der te verrijzen gebouwen

tegen brandschade, voorts met de omstandigheid, dat het

denkelijk wel zal voorkomen, dat de te bouwen huizen
niet verhuurd zullen zijn gedurende eenigen tijd. De

becijfering van dezen Ambtenaar is dan ook van nul
en geener waarde, — afgezien nog van den prijs der

woningen , If het geheel vercalculeert hij zich met
f 15/20.000.— «

“De heer Van DeursenDe bouw der huizen wordt toch.
aanbesteed ?-

De heer Van CampenEen aannemer kwam dezer da-

gen bij me en verklaarde zich gaarne bereid, in te schrij-
ven op een eventueel te houden aanbesteding, doch ver-

zocht dan om behoorlijk-uitgewerkte projecten en voor-

waarden, met opgave, welk soort huizen wordt verlangd,

enz. om zich een goed oordeel te kunnen vormen. Het be-

hoeven geen villa's of kasteelen te worden, alles ware zoo

goedkoop mogelijk te houden, kunnende tòch geriefelijke be-

huizingen worden verkregen, want tot het productief maken

(en wel zoo spoedig mogelijk) van het leeningsgeld is de

Raad verplicht jegens de belastingbetalers.

De Wd, Voorzitter» Hedenavond ware a'leen te beslis-

sen omtrent de wijze van bebouwing van den grond; be-

treffende vorm en huurwaarde der woningen kan nader-

hand een beslissing worden genomen.

De heer StocksmeierIk ben het ermede eens, om zoo

spoedig mogelijk een begin met den bouw te maken.



20 November 1917. zon ER

De heer Wieland: Ik ben tegen den bouw der huizen.

Het is een werk van niets, die teekening en nota van den

Directeur der G. W.

De heer Van Campen. Het verdient wel aanbevelling,

dat de Gemeente zich tijdig verzekert van den grond, pa-

_ lende aan het bedoelde perceel, al is het doortrekken van

den geprojecteerden weg, nù reeds, niet noodzakelijk,

wél in de toekomst.

De heer Wieland. Laat de Directeur der G. W. eerst

met betere cijfers komen; op de ingediende berekening kan

geen beslissing worden genomen. Ik ben tegen het bou-

wen der huizen, wijl het oprichten van heel goedkoope

huisjes, met een huurwaarde van b. v f 12.50/f 15,— per

maand, veel urgenter is te noemen.

De heer Van Deursen: Van het oorspronkelijk plan is

inderdaad afgeweken: de bedoeling heeft indertijd bij den

Raad voorgezeten, huizen met een huurwaarde van f. 25.—

per maand te bouwen, niet van f 45.—.

De Wd. Voorzitter: Er zouden volgens de nota van den

Directeur der G. W. vier huizen met een huurwaarde van

f. 45.— en acht met een huurwaarde van f. 35,— per

maand, worden gebouwd.

De heer Van Deursen : Ik acht het beter, huizen te doen

bouwen van hoogstens f 30.— per maand huurwaarde,

desnoods van f 35.—. De heer Stigter diende indertijd

teekeningeri in, benoodigd voor het leeningsplan.

De heer Van Campen : De nu door het publiek betaalde

huurprijzen van f 35.—/40.— per maand, moeten naar be-

neden worden gebracht door den woningbouw van Ge-

meentewege. —
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De heer. Van Deursen : Oorspronkelijk Jag het toch in
het voornemen van den Raad, woningbouw te entameeren,

ter verbetering van de hygiënische toestanden.

De heer Mr. Pet: Er was sprake van het bouwen van

huisjes voor menschen met salarissen van f, 60.—/80.—

per maand, die zulke hooge huren niet kunnen betalen.

(De heer Stigter verschijnt ter Vergadering.)

De heer Van Deursen : De Gemeente Soerabaya schreef

een prijsvraag uit voor den bouw van goedkoope wo-

ningen.

De Wd. Voorzitter: Het is jammer, dat de Directeur der

G. W. niet aanwezig is, hij zoude de nota dan mondeling

kunnen toelichten.

De heer Stigter: Indertijd werd door den Raad inderdaad

over den huurprijs gesproken.

Deheer Mr. Pet: Het bouwen van huizen met zulk een

hooge huurwaarde heeft nooit in de bedoeling gelegen.

De heer Stigter: Ik vermeen, dat wèl de bedoeling is ge-

weest een soort huizen te bouwen met een huurwaarde

van f 35.—/[45.—. Als men f 40.— per maand huur be-

taalt, kan gerekend worden op een tractement van f. 180,—/

200.— per maand. Voor hen, die een dergelijk salaris ge-

nieten, bestaat er groote moeilijkheid behoorlijk onder dak

te komen.

De heer Van Campen. Er kan niets tegen zijn, later

heel goedkoope huizen te bouwen. Voor groote gezinnen

heerscht vooral woningnood.

De heer Stigter: Er is een zekere stand van menschen,

f 180.—/200— per maand salaris hebbende, welke niet

in de kampong wil huizen.
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De: heer Van Deursen: Die zouden dan f.45— per

maand kunnen verwonen, evenwel alleen, als ze geen kin-

deren te hunnen laste hebben.

De heer Stigter: Men kan de menschen met die tracte-

menten niet over één kam scheren. Een commies op een

bezoldiging van f 200.— per maand, zal moeilijk een wo-

ning kunnen vinden, terwijl b.v. een teekenaar op f. 100. —

’s maands, gemakkelijk een huis kan krijgen. Een commies

toch is een man van zekere „standing’’, dient derhalve in

een Europeesch huis te wonen, kan thans voor niet lager

dan f 45.— per maand terecht.

De heer Mr. Pet: In de Prinsesselaan staat een behoor-

lijk huis, dat f 40. — per maand huur doet, doch langen

tijd ledig stond, geen huurder kwam opdagen, alhoewel

het huis 2 kamers bevat, achtergalerij, bijgebouwen, mo-

dern ingerichte W.C. Hoe is dat te verklaren? De huur-
waarde ervan was toch stellig niet te hoog !

De heer Wieland: Waar de Gemeente wil gaan bouwen,

moeten de huizen niet al te veel huur doen, want het is

geen fijne buurt daar. In kampong Malokoe behooren heel

goedkoope huisjes te worden opgericht; een weinig ver-

lies mag de Gemeente op woningbouw eventueel wel dragen.

De heer Van Campen. Bij niet loonende exploitatie

moeten de belastingen weder worden verhoogd.

De heer Wieland … Dus de Gemeente gaat zich toeleg-

gen op huisjesmelkerij.

De heer Van Campen … Ik vrees, dat de Gemeente in-

derdaad verplicht zal zijn, eenige winst te nemen.

De heer Wieland … Wintsgevend is het bouwenvan pe-

taks met cen huurwaarde van circa f 7.50 per maand.
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De heer Van Campen. De Raad moet niet uit het 00g
verliezen, da! per dag f 80.— door de burgerij moeten worden
opgebracht ter betaling van de rente der leening. Het lee-
ningsbedrag dient daarom zoo spoedig mogelijk te worden
benut en dacht ik huizenbouw iets goeds rentegevends
te zijn.

De heer Wieland: Ik berekende, dat voor de huisjes,
zonder den prijs van den grond in rekening te brengen,
f 53.— huur per maand gevraagd zal moeten worden.
De Wd. Voorzitter» Men maakt me erop attent, dat de

Opzichter-Uitvoerder aan een gedétailleerde begrooting met
project bezig is. Het door den, Directeur der G. W. inge-
diende plan zoude wellicht kunnen worden goedgekeurd,
wat betreft de verdeeling van den grond, kunnende dan
later de woningbouw worden besproken.
De heer Mr. Pet De Gemeente zoude met den bouw van

12 huizen kunnen beginnen, dat is vcorloopig genoeg.
De heer Wieland» Het wordt een hofje.
De Wd. Voorzitter Het geldt thans geen huizenbouw, doch

een grondkwestie, n. |. het al of niet aanvragen en aankoopen
yan grond, grenzende aan het reeds gekochte perceel.
__De heer Stigter. Wiens advies is toch daaromtrent ge-
vraagd? Een dergelijk voorstel dient toch eerst aan een
bepaalde commissie met verzoek om advies te worden aan-
geboden ? Niemand durft nu te zeggen, dat of dit ware te

doen. De Raad komt op die manier in een impasse.

De heer WielandDe kwestie is onvoorbereid in den

Raad gebracht.

De Wd. Voorzitter.» Geen der commissies werd door

den Directeur der G. W. in het plan gekend. Tegen het
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voorstel van den heer Stigter, de kwestie bij een commissie

aanhangig te maken, kan geen bezwaar bestaan.

De heer Mr. Pet. Het project hangt samen met bouw-

èn grond-plannen.

_ De heer Stigter: Wat wil de Raad? Vroeger werd be-

reids besloten, huizen te bouwen met een huurwaarde van

f 40.—/45.— per maand, nu wil de Raad wederiets anders !

Wat moet‘de Directeur der G, W. in zoo’n geval doen?

De heer Van Campen. Waaron isde zaak niet voorge-

bracht bij de Technische Commissie? Indertijd heb ik reeds

voorgesteld, ook Inlandsche woningen te doen bouwen van

Gemeentewege van een waarde van f 500.—/600. —.

De Wd. Voorzitter Wat wil de Raad?

De heer StocksmeierHuizen doen bouwen met een ma-

ximum-huurwaarde van f 45.— per maand.

De heer Mr. PetOf nog beter, met een maximum-huur-

waarde van f 40.—.

De heer Van Campen. De kwestie is nu voldoende van

alle kanten belicht, een beslissing kan thans volgen.

(De Directeur der G. W. verschijnt in de Vergaderzaal).

De heer SfocksmeierTen slotte zij gereleveerd, dat in-

dertijd werd besloten, huizen te bouwen in den trant van

f 40,— huur per maand. Ik geef in overweging, schetskaart

en nota, ingediend door den Directeur der G. W., aan dezen

ambtenaar terug te zenden, met de opdracht eerst de Com-

missie voor Grond- en Woningzaken om advies te verzoeken.

De Wd. Voorzitter Kan de Directeur der G. W.- me

ánlichten, waarom bedoelde Commissie niet door hem werd

geraadpleegd ?

De Directeur der G. W.. Ik heb een globale raming ge-
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maakt en nu isde vraag, óf in dien geest gewerkt kan

worden. De grond is gekocht, zoodat bebouwing aanbe-

veling verdient. |

De Wd. Voorzitter” Dat is geen antwoord op mijne
vraag, waarom de Commissie voor Grond- en Worningzakén

niet door U in de kwestie werd gekend. De Commissie
_ heeft geen enkel stuk gezien, ‚waardoor thans weder veel

tijd verloren gaat. Het voorstel-Stocksmeier ware aan te
nemen. Het spreekt van zelf, dat de huurwaarde van een

huis zich regelt naar de waarde ervan, wil de Raad dus

huizen met een lagere huurwaarde zien gebouwd, dan zullen

de huizen goedkooper moeten. worden.

De heer Stocksmeier… Doch een behoorlijke winst nag

worden gemaakt! | |

De Wd. Voorzitter” Wordt de bouw aanbesteed, dan

“ weet de Raad precies, wèlk bedrag voor den bouw wordt

vereischt.

De heer Van Campen. Laat de Gemeente eerst de men-

schen helpen, die veel te hooge huren voor krotten betalen,

door huizen met een huurwaarde van f 35.—/40.— te

bouwen.

De heer Stigter. Er bestaat een speciale Commissie,

aangewezen voor woningbouw, gevormd door de heeren

Van Deursen en Snel, deze Commissie zoude zich in ver-

binding kunnen stellen met de Technische Commissie uit

den Raad.

De heer Van CampenEr gaat op die manier zooveel

tijd verloren !

De heer Stigter Wellicht, doch dan heeft de Raad ook
een houvast verkregen.
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De heer Van Campen. Door het uitstellen van den bouw

ontstaateen meerder renteverlies van f 7000. —!

De Wd. Voorzitter: De Raad zoude hedenavond kunnen

besluiten tot den bouw van huizen meteen huurwaarde van

f 35.—/40.— per maand, met opdracht aan den Directeur der

G. W. overleg te plegen met de Commissie voor Grond- en

Woningzaken, zoomede met de Technische Commissie.

De heer Stigter: Door de Commissieleden, de heeren

Van Deursen en Snel zoude het economische gedeelte der

kwestie wel ‘kunnen worden uitgewerkt; aan de hand van

een door hen uit te brengen schriftelijk rapport kan ‘dan

door den Raad uitspraak worden gedaan.

Geschiedt de samenstelling van het verslag door een

speciale Commissie, dan zal niet zooveeltijd verloren gaan.

Op spoed ware in elk geval aan te dringen. Bedoelde

Commissie stelt zich in verbinding met de Technische

Commissie ter beoordeeling van de technische zijde der

kwestie. Daarna beslist de Raad.

De heer Van Deursen: Dat rapport kan in 14 dagen

wel gereed zijn.

De heer Stigter: Dat zal- niet kunnen; er zit veel aan

vast, dat dagenlange overwegingen vereischt. Vroeger heb

ik reeds opgemerkt, dat een vlugge aanwending der lee-

ningsgelden moeilijkheden zal opleveren. Het gaat hier niet

alleen om huizenbouw, doch ook een grondkwestie doet

zich daarbij- voor. Nagegaan zal moeten worden, of het

wel mogelijk zal blijken, huizen met twee kamers te bou-

wen in verband met den te vragen huurprijs; het soort wo-

ning dient te worden vastgesteld, of het steenen of houten

huizen zullen worden, 2 of 3 kamers bevattende, dat alles
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isineen paar dagen niet na te gaan. Welke eischen worden aan

de op te richten huizen gesteld, wat soort van menschen moet de

woningen betrekken, al deze vragen dienen te worden

beantwoord.

De heer Van Campen: Ik kan wel medegaan met het

voorstel-Stigter, mits door de Commissie spoed worde be-

tracht en haar een termijn worde gesteld.

De heer Stigter: Den heeren Van Deursen en Snel zal

derhalve worden verzocht, de kwestie wel in studie te wil-

len nemen, waarbij tevens de wensch van den Raad zal

worden kenbaar gemaakt, binnen zekeren termijn het rap-

port ter zake, schriftelijk uit te brengen, te mogen ontvan-

gen. Deze heeren raadplegen tevens de Commissie voor

Grond- en Woningzaken en de Technische Commissie.

„De Wd. Voorzitter.” Ik geef in overweging den heer

Stigter aan de betreffende Commissie toe te voegen.

De heer Stigter: Ik kan wegens gebrek aan tijd, onmo-

gelijk in bedoelde Commissie zitting nemen; het waren de

heeren Van Deursen en Snel, die oorspronkelijk de zaak

entameerden, en zullen zij zich zeker wel voor de kwestie

willen spannen. Beiden beschikken trouwens wellicht over

méér tijd dan ik, hetgeen ook een voorname factor is.

De Wd. Voorzitter: Zoudt U dan geen concept-besluit

willen samenstellen voor bedoelde heeren ?

De heer Stigter: Daartoe ben ik gaarne bereid.

Met algemeene stemmen besluit de Raad in dien zin.

De Wd. Voorzitter … Waar thans de grootste helft van

het aantal leden tegenwoordig is, zouden de Notulen van

het verhandelde in de Openbare zitting, den 5en November

j. Ll. gehouden, kunnen worden goedgekeurd en gearresteerd.
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_ Aldus geschiedt.

Punt 3: Ontwerp-Verordening „Reglement op de
Havenbrandweer”’.

De Wd. Voorzitter … Het ontwerp werd den 25en October

1917 voor iederter lezing gelegd en aan ieder lid van den Raad

een exemplaar aangeboden, nadat de Wetgevende Commissie

van advies had gediend. Alhoewel niet volle 4 weken sinds de

ter visie legging zijn verstreken, plaatste ik dit punt, gebruik-

makende van de bevoegdheid, mij verleendbij art. 17 al, 1 der

Locale Raden-Ordonnantie, op de Agenda van hedenavond,

daar de behandeling ervan urgent is te noemen. Overigens

werd stiptelijk voldaan aan de voorschriften. Wenscht een

der leden algemeene beschouwingen te houden ?

Geen der leden daartoe den wensch te kennen gevend,

wordt overgegaan tot artikelsgewijze behandeling.

Artt. 1 t/m 14 worden ongewijzigd goedgekeurd.

_De heer Stigter … In verband met bepaalde bij artikel 15
van deze Verordening, wilde ik de vraag stellen, of het de

bedoeling is de Directie der Haven de kosten te doen dra-

gen van aanschaffing en verbetering van materieel ? |

De heer Mr. Pet. Alhoewel niet speciaal vermeld, komen

deze kosten stellig uitsluitend ten laste dier Directie.

Art. 15, zoomede artt. 16 t/m 35 worden ongewijzigd

vastgesteld. |

De Secretaris » Een nieuw artikel, nl. art. 36, ware aan

de Verordening toe te voegen, dat m. i, zoude kunnen luiden :

„Deze Verordening treedt in werking op den dag harer

„afkondiging in de Javasche Courant”.
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De Wd. Voorzitter … Inderdaad dient dit artikel te worden
opgenomen.

Aldus besluit de Raad.

De Verordening, in haar geheel in stemming gebracht zijn-

de, wordt deze goedgekeurd en vastgesteld.

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

Punt 4: Aanwijzing wegens periodieke aftreding
op den ben November 1917 van de ver-

schillende Raadscommissiën.

De Wd, Voorzitter.” Heer Stocksmeier, tot mijn leed-

wezen vernam ik van Uw voornemen, zich niet meer be-

schikbaar te stellen voor het lidmaatschap van de Commissie

voor de Financiën en het is dààrom, dat ik gaarne verklaar

op Uw behoud als zoodanig prijs te stellen.

De heer Stocksmeier… Ook ik zou wel willen aanblijven,

doch mijne dagelijksche werkzaamheden veroorloven me

dat niet verder. |

De heer Van Campen. Ook ik betreur Uw aftreden en

wil ik gaarne bij Uw aanblijven, méér dan tot nu toe, me

aan het werk wijden, om Uwe taak te verlichten.

De heer Stocksmeier … Hoe ongaarne ook, ik meen op mijn

eens genomen besluit niet te kunnen terugkomen.

De Wd. Voorzitter” Dit besluit heeft de Raad te eerbie-

digen. Ik meen een woord van hulde te moeten richten aan

het adres van den heer Stocksmeier, die als lid der Com-

missie voor de Financiën zeer veel arbeid in het belang

der Gemeente heeft gepraesteerd en hoop ik, dat als de

omstandigheden zich het volgend jaar wellicht hebben ge-



20 November 1917. ze MER oe

wijzigd, de heer Stocksmeier opnieuw bereid zal worden

gevonden, zitting te nemen in de betreffende Commissie.

(Handgeklap).

Na schriftelijke stemmingen stellen de Commissiën zich

als volgt samen:

Commissie voor de Financiën: Voorzitter : Voorzitter v/d G.R.

W. F, van Campen. | Lek

W. C. Snel. pe

J. A. E. van Deursen. Plv. Lid.

Wetgevende Commissie.”

Mr. H.A. Pet.

J. H. Stocksmeier.

Commissie voor de Hygiëne

A. W. G. Stigter.

G. Wieland.

Commissie voor het Abattoir en de Passerloodsen

| Leden.

Leden.

Nio Eng Boe. |

G. Wieland. BEMI

Technische Commissie tevens Commissie voor opname van

voltooide werken Voorzitter: Voorzitter v/d G. R.

M. C. H. Buné.

A. W.G. Stigter. | Leden.

G. Wieland. |

Commissie voor de Begraafplaats

W. F. van Campen.

Baba Soeleiman. | Leden.

Nio Eng Boe.

Stembureau 1917/1918Voorzitter: Voorzitter v/d G. R.
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‚P, R. van Beusekom Jr.

‚C.H. Buné Leden.

‚ C. Snel.

.À. E. van Deursen.

. H. Stocksmeier. Plv. leden.

‚ Mesman. |

Commissie voor de vaststelling van de Kiezerslijst, geldig

van 24|5 1917 tot 25/5 1918
Voorzitter: Voorzitter van den Gemeenteraad.

H. Mesman |
G. Wieland. | Eeen

| | Grondbedrijf
Commissie voor: ,

!_Woningzaken.

W. F. van Campen.

W.C. Snel. Leden,

A. W. G. Stigter.

Punt 5: Verzoekschrift dd. 5 October 1917 van den

heer Mr. Joh. Paulus alhier inzake bouw

eener woning met bijgebouwen aan den Ju-

lianaweg.

De Wd. Voorzitter .… Dit punt ware in eene zitting met

gesloten deuren te behandelen.

Punt 6: Grondaanvragen.

Besloten wordt het advies ter zake van de Commissie voor

Grond- en Woningzaken, en den Directeur der G. W. te

volgen.
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De Wd. Voorzitter * Bij schrijven No. 2589'C 10 dd. 10

dezer, deelt de Assistent-Resident van Soenggoernirassa het

volgende mede omtrenthet door de Gemeente beoogde ter-

rein voor Europeesche en Chineesche Begraafplaats in

Karoewisi (West-Goa):

„Ten vervolge op mijn brief van 12 October j, 1. No.

„2267/C 10 heb in de-seer UEdelAchtbare hierbij aan

„te bieden een staat van op het bij Uw schrijven van 17

„September j.l. No. 1238/19 bedoelde perceel voorkomende

„beplantingen en bebouwingen der Inlandsche bevolking,

„met vermelding van de getaxeerde waarde dezer eigen-

„dommen, welke zeer belangrijk verschilt van den koop-

„prijs door occupanten geëischt. |

„Blijkens rapport van den Inl. Bestuurs-Assistent dd.

„30 October j.l. — mede hierbij gaande — zijn deze weinig-

„genegen van hun bezitsrecht afstand te doen, hoofdzake-

„lijk omdat zij zich t‚a.p. van ouder op ouder hebben

„gevestigd en dusaan den grond gehecht zijn.

„Wordt hun de vrije keus gelaten, dan is van eene over-

„gave van het terrein geen sprake. Depossedeeren zal alleen

„kunnen geschieden langs den weg van onteigening ten

„al gemeene nutte op den voet van art. 77 R.R.

„Of de voorwaarde daartoe aanwezig is, kan door mij

„niet worden beoordeeld.”

De heer Wieland. Na becijfering kwam ik tot het

resultaat; dat het bedrag voor afkoop gevraagd, niet

zóó hoog is, de grootte van het terrein in aanmerking

genomen.

De heer Van Campen. Het aanwezige Inlandsche Lid.

en de Chineesche Leden achten den prijs te hoog,
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en zoude däarem kunnen worden getracht, een lageren

prijs tesbedingen.
De heer-Mr. Pet» De poging is te wagen. Er is een

Commissie voor de Begraafplaatsen, welke de kwestie in

orde zoude Kunnen maken.
„De „Wa. Voorzitter. Heer Stigter, is het zeker, dat een

brug van ‘Gouvernementswege over de Pampangrivier zal

worden geslagen binnen afzienbaren tijd ?

Deheer Stigter De brug komt er het volgende jaar.

Besloten wordt den Voorzitter en de Commissie voor de

_ Begraafplaatsen uit te noodigen terzake de noodige’ stappen

te doen.

Fe Wd. Voorzitter .… Bij schrijven dd. 24 October j. |.

vraagt de firma Pinédo & Job te Soerabaya, welke het

ameublement enz. van het nieuwe Raadhuis zal leveren,

of het wellicht wenschelijk voorkomt, in de vestibule van

dat gebouw een bank met 2 kapstokken met zitjes te plaat-

sen, wijl de wachtkamer niet al te veel ruimte biedt, ter-

wijl het aanbrengen van kapstokken noodzakelijk kan wor-

den genoemd. De prijs zoude in totaal f 910.— bedragen.

De Commissie voor de Financiën, in welker handen ik den

brief stelde met verzoek om raad, wenschte de beslissing

geheel aan den Raad over te,laten. Blauwdrukken werden door

de betreffende firma bijgevoegd, welke ik’ zal doen circuleeren.

De heer Stigter … Eerst ware het reeds bestelde te leve-

ren, daarna kan beter worden beoordeeld, of de aanschaf-

fing van dit meerdere wel noodig zal zijn.

De heer Mr. Pet. De meubels zijn te duur.

De heer Van Campen. Ook mij kwam het bedrag wat

hoog voor.
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De Wd. Voorzitter .… Aan de firma zoude kunnen wor-

den bericht, dat zoodra een goed overzicht van het geheel

zal zijn verkregen, nader zal worden beslist over de bij-

levering. ;

Aldus besluit de Raad.

De Wd. Voorzitter … Voorts kwam een schrijven in van

den Hoofdingenieur tijdelijk Directeur der Haven van Ma-

kassar dd. 13 dezer No. 1813/19 H. W, luidende als

volgt:

„In antwoord op Uw schrijven van 6 November j. |. No.

„1600/17 deel ik UEdelAchtbare mede, dat dit schrijven

„onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt in de 42ste

„vergadering der mij terzijde gestelde Commissie van Bijstand,

„gehouden 6 dezer, zoodat ik U kortheidshalve naar het hier-

„omtrent behandelde meen te mogen verwijzen. Te Uwer be-

„diening gaat hierbij een afschrift van het extract der Notulen.

„Ofschoon ik een verdere bespreking van deze aangele-

‚genheid van de heeren A. W. G. Stigter en W.C.

„Snel met de leden der Commissie van Bijstand niet

„bepaald noodzakelijk acht,- met het oog op de reeds

„voor-deze Haven bij het Departement der Burgerlijke

„Openbare Werken ingediende voorstellen terzake en de

„hieromtrent gewisselde correspondentie, waarvan hier-

„nevens afschriften te Uwer beschikking, en tevens in

„verband met het feit, dat het door Uw Raad gedelegeerde

„lid van de Commissie van Bijstand van alle bijzonderhe-

„den, deze aangelegenheid betreffende, volkomen op de

„hoogte is, — ben ik evenwel bereid met genoemde heeren van

„gedachten te wisselen omtrent de te nemen maatregelen.

„Wordt aan dit voornemen gevolg gegeven, dan zal ik
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„gaarne vernemen, wanneer genoemde heeren zich te mij-
„nen kantore zullen vervoegen”.

De heer Snel, wien o.a. direct een afschrift van dezen brief -

werd aangeboden, wendt zich bij schrijven van 15 dezer

als yolgt tot mij:

„Naar aanleiding van het schrijven dd. 13 November 1917

„No. 1813/19 HW van den Hoofdingenieur tijdelijk Direc-
„teur der Haven van Makassar, neem ik beleefd de vrij-

„heid, U op te merken, dat blijkbaar door dien Hoofdamb-

„tenaar slechts zeer weinig prijs wordt gesteld op een nadere

„bespreking, om te komen tot harmonische samenwerking.

„Immers :

le „acht genoemde Hoofdambtenaar een nadere bespreking

„met de heeren Stigter en Snel niet bepaald noodza-

„kelijk :

2e „is reeds de zienswijze van de Commissie van Bij-

„Stand, der Regeering medegedeeld, zoodat samen-

„werking vrijwel een hollen klank zou worden:

3e „is onze gedelegeerde reeds volkomen op de hoogte,

„redenen waarom ik den Raad beleefd verzoek, mocht

„hij prijs stellen op verdere samenspreking met bo-

„venbedoelden Hoofdambtenaar, in mijne plaats daar-

„voor een ander persoon aan te wijzen. Mocht de

„Raad beslissen, dat hij zelfstandig zijne belangen bij

„de Regeering zal voordragen, dan ben ik gaarne be-

„reid, aan de voorbereidende werkzaamheden daar-

„toe, deel te nemen. Gegevens, deze kwestie betref-

„fende, kan ik ook van andere zijde verkrijgen. Ik

„heb onder mijne kennissen wel een jong ingenieur,

„die iets voorde decentralisatie gevoelt, en die allicht
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„even goed de door ons gewenschte gegevens zal

„kunnen verschaffen”.

De heer Van Campen: Als de mogelijkheid nog bestaat,

de concessie alsnog in te trekken, zou ik dat toejuichen,

wijl een dergelijk winstgevend bedrijf wel door de Gemeen-

Ë te zoude kunnen worden geëntameerd, waarvoor het aan-

+ gaan eener kleine leening gewettigd zoude zijn. In een

ES onbewaakt oogenblik heeft de Gemeente zich de concessie

< laten ontgaan.

  

  

 

k Deheer Mr. Pet: Ik weet niet, of een electrische centrale

4wel winstgevend zal blijken te zijn.

|___Deheer Stigter: Het plan-Van Campen acht ik ver-

keerd. Zoo’n groote Maatschappij beschikt over menschen

en capaciteiten, omzulke bedrijven te ondernemen, — de Ge-

meente kan omtrent het overnemen over 20 jaren eens nadenken.

De heer Van Campen: Waarom hebben bijna alle

Gemeenten in Holland gasfabrieken in beheer? Als

de Gemeente behoorlijk betaalt, is goed geschoold per-

soneel best te krijgen. Een Directeur G. W., die ingenieur

is, zoude b. v. op een goed salaris kunnen worden

aangesteld. |

De heer Stigter. Dien hebben we nu eenmaal niet!

De heer Van Campen: Daarom moet dus de winstin

de zakken van anderen komen !

De heer Stigter: Zoolang nog geen burgemeester is aan-

gesteld en eventueel het ambt van wethouder in het leven

is geroepen, kunnen dergelijke zaken niet tot stand worden

gebracht. |

De heer Van Campen: Op deze manier boert de Ge-

meente achteruit |
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De heer Stigter: Wat Staat of Gemeente tot zich trek-

ken, floreert niet steeds! Het is ook vaak voorgekomen,

dat particuliere maatschappijen train of spoor exploiteerden

en flinke dividenden uitkeerden, doch het bedrijf, na naas-

ting door Staat of Gemeente, verlies opleverde. Het is plicht

van den Raad, te zorgen, dat de beschikking wordt ver-

kregen over goede verlichting, niet het behalen van winst.

Trouwens de middelen zijn niet aanwezig.

De heer Van Campen: Bandoeng levert een prachtig

een particuliere maatschappij geleverd !

De heer Wieland. Het overnemen later, van het bedrijf

is iets anders, daarin voorziet de concessie.

De heer Mr. Pet. De kwestie ware in handen te stel-

len eener Commissie als reeds ter vorige Vergadering be-

sloten.

De heer Van Campen” De heer Snel wil de zaak niet

op deze manier regelen luidens het door hem ingediend

schrijven.

De heer Wieland. Het is absoluut niet de bedoeling

van den Directeur der Haven geweest, om den heer Snel

onaangenaam te zijn. Die Hoofdambtenaar acht een con-

ferentie overbodig met de beide heeren, wijl een door den

Raad gedelegeerd lid reeds zitting heeft in de Commissie

van Bijstand, aan wien de kwestie in alle bijzonderheden

bekend is.

De heer Mr. Pet» Die opmerking is juist, het werd door

de Commissie van Bijstand gewaardeerd, dat de Raad tot

medewerking zich bereid verklaarde.

De Wd. Voorzitter De belangen van Haven en Gemeen-

waarschuwend voorbeeld van volmaakte verlichting, door
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te loopen in deze kwestie parallel. Ce heeren Mr. Pet en

Stigter zouden kunnen worden uitgenoodigd zich in ver-

binding te stellen met den Directeur der Haven.

Aldus besluit de Raad.

De Wd. Voorzitter. De heer E. Mesters alhier wendt zich

bij schrijven dd. 16 dezer tot den Raad methet verzoek,den

Directeur der G. W. op te dragen, voor spoedige aanbrenging

van provisorische verbeteringen, waartoe de Raad reeds be-

sloot, van het door hem geoccupeerd paviljoen, te doen zorgen.

De heer Van Campen: Het geldt toch een eenvoudig

werkje, dat met wat meer spoed kon worden verricht,

De heer Stocksmeier: Wanneer begint de Directeur der

G. W. daarmede ?

De Directeur der G. W..* Ik zal trachten spoedig daar-

mede aan te vangen.

De Wd. Voorzitter … Bij schrijven dd. 8 dezer No. 239

stelt de Directeur der G. W. voor, den Opzichter-Uitvoer-

der Palm, over wiens werk hij zeer tevreden is, in vasten

dienst der Gemeente op te nemen.

De heer Stocksmeier… Ook den Opziener der Plantsoe-

nen, A. L. Kerkkamp, stel ik voor, in dat voorrecht te

doen deelen. Ee

Besloten word! de betreffende ambtenaren, Joh. J. Palm

en A. L. Kerkkamp, in vasten dienst der Gemeente op te

nemen, wordende deze opneming beschouwd te zijn inge-

gaan op den datum, waarop zij in tijdelijken dienst der

Gemeente traden.

De Wad. Voorzitter” Vergunningen enz, als bedoeld bij

de. Petroleum-Ordonnantie (St. bl. 1917 No. 537) „worden

verleend door de locale ressorten; het zoude aanbeveling
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kunnen verdienen, ter voorkoming, dat alle aanvragen om ver-

gunning bij Uw College worden voorgebracht, den Voor-

zitter van dezen Raadte machtigen, die aanvragen zelf af

te doen. |

De heer Wieland. Daarmede ‘zal de Raad zich zeker

kunnen vereenigen.

Aldus besluit dé Raad.

De Wd. Voorzitter. Bij schrijven dd. 12 dezer deelt

de heer Mr. Pet mede datde samenstelling der z.g. „Arbi-

trage-Commissie” is als volgt: Mr. H. A. Pet door

Uw College aangewezen, de heer W.C. Snel door de

Gemeente-ambtenaren, de heer H. Adelink door die beiden

te zamen.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

De Wd. Voorzitter. Voorts werd een schrijven dd. 8 dezer

ontvangen van den heer Th. H. M. Platte, luidende als volgt :

„Uit het verslag in de Makassaarsche Courant van Uwe

„Vergadering ddo. 5 November j.l. werd door mij gelezen,

„dat op voorstel van ons medelid, den heer W.C. Snel,

„het door mij gedane voorstel, den Gemeentesecretaris

„ontslag te verleenen, werd verwezen naar de z. g. „Arbi-

„tragecommissie”’

„Met een dergelijk besluit, hoe goed ook bedoeld,

„kan ik mij geenszins vereenigen. Immers in Uwe ge-

„heime Vergadering dd. 23 October |l. werd, blijkens

„de concept-Notulen,— door Uw College het besluit

„genomen, — den Secretaris te handhaven, een streep

„te halen door hetgeen geschied is, en dien Ambte-

„naar met een schoone lei te laten herbeginnen. Op dit

„besluit kan door Uw College niet worden teruggekomen.



20. November 1917. — 462 —

„Nu berust mijn voorstel niet alleen op het feit, dat de Ge-

„meentesecretaris mij een brief met bedreiging thuis zond.

„Dit feit is ook mijns inziensniet voldoende om een ont-

‚ „Slagverleening te wettigen. Doch de combinatie van feiten,

„het steeds weer onbekookt optreden tegen leden, voorzitters

‚en mede-ambtenaren, deed mijn voorstel geboren worden,

„waarbij het briefje aan mij gericht, slechts dienst deed als

„de lont in het kruit. Zou dus de Arbitrage-Commissie,

„gehoord mijn gedachtengang, mijn voorstel steunen, dan

„zoude de Raad, gezien zijn besluit, den Secretaris tòch

moeten handhaven. Zoo zie ik in het verwijzen naar deze

„Commissie slechts een verlenging van een voor mij zeer

„onaangename kwestie.

„Waar van de andere zijde de Secretaris, die in dezelfde

„geheime zitting dd. 23 October j.l. belooft, zich in het

„vervolg te zullen inhouden, daarvan in de Vergadering

„dd. 5 November j.l. al heel weinig blijk geeft (immers

„ontziet hij zich niet in zijne zg. verdediging mij weer ver-

„dacht te maken, woorden tot den heer Snel te hebben

„gezegd, die ik nooit gebezigd heb, dingen scheef voorte

„Stellen om zijne positie te redden, waarop het mij niet

„lust verder in te gaan), rest mij slechts, ónder aanbieding

„van dank voor de samenwerking van de Leden van den

„Gemeenteraad ondervonden, mijn mandaat ter beschikking

„van de kiezers te stellen, hetgeen ik de eer heb hierbij

„te doen. -

E Met verschuldigde hoogachting,

Uw dw.

(w. g.) Platte.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Rondvraag.
De heer Van Campen. Op den hoek Heerenweg/Cantine-

laan staat een zeer bouwvallig, vies ijshuisje; ik zou het
Hoofd van Plaatselijk Bestuur willen vragen, de keur toe
te passen door te gelasten, dat het huisje wordt vernieuwd

of behoorlijk opgeverfd, hetgeen dat kruispunt van wegen
heel wat zoude verbeteren.

De Wd. VoorzitterIk zal als Wd. Hoofd van Plaatselijk
Bestuur het noodige verrichten.

De heer Stocksmeier… Ter vorige Openbare Vergadering

bracht de heer Snel een voorstel van den Secretaris naar
voren, om zooveel mogelijk de concepten van te nemen

besluiten, te voren op te maken, opdat later geen verschil

van meening ontsta omtrent den aard van het beslotene.

Ik verzoek den Raad hieromtrent thans te willen beslis-
sen.

Z. h. s. besluit de Raad conform.
De heer Wieland: De nieuwe los- en laadplaats voor

prauwen in Kg. Beroe wordt thans als open passer benut,
waardoor opslagruimte te kort komt. Waarom van die men-
schen geen grondhuur geheven? Den Directeur der G. W.
heb ik hierop dadelijk attent gemaakt.

De Wd. Voorzitter De Secretaris deelt me mede, dat
van die prauwenvogders indertijd door den Collecteur één-
maal grondhuur werd geheven, doch toen zulks ter kennisse

van den Voorzitter kwam, nl. van den heer Enthoven, zülks

werd verboden, wijl de toenmalige Voorzitter de aanlegplaats

als strand” beschouwde en dit niet aan de Gemeente door

het Gouvernement, in beheer is gegeven.

De heer Van Campen» Ook het plaatsen van steigers op



20 November 1917. — 464 —
 

Gemeentegrond zonder betaling van grondhuur moest wor-

den verboden.

De Wd. Voorzitter. Ook dáárop werd reeds eerder de

aandacht van den Collecteur gevestigd.

De heer Wieland. Die aanlegplaats vormt toch geen

strand?

De Wd. Voorzitter.” Te bepalen ware, dat als goederen

langer dan één week worden opgeslagen, grondhuur ver-

schuldigd zal zijn.

De heer Wieland. Cie termijn is te lang; draagbare

warongs betalen f 1.50 per maand. Bij occupatie van grond

voor een tijdduur langer dan vier dagen, worde f 0,05 per

M? grondhuur berekend.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.

De Wd. Voorzitter. De notulen van de Raads-Vergade-

ring van den 16en November 1917, welke zitting geen

__ voortgang kon hebben wegens onvoltalligheid, zouden kun-

nen worden goedgekeurd en gearresteerd.

Aldus geschiedt.

Te 10— ure des avonds gaat de Raad in een zitting

met gesloten deuren over.

Voor de opmaking:

„De Secretaris:

ä _A. VAN BEUSEKOM

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 20 November 1917 (gedeelte-

lijk) en 3 Januari 1918.

De Wd. Voorzitter,

VOLMERING.

*.
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