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NOTULEN van ‘het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge

meente Makassar, gehouden op Don-

derdag, den 3en Januari 1918, ten

Raadhuize (Stalstraat).

Wd. Voorzitter : Assistent-Resident Th. Volntefing.

AGENDA.

k Arresteering van de Notulen der Vergadering van

20 November 1917. à

2. Aanwijzing eerter Commissie van drie leden als,

bedoeld bij artikel 8 van de Verordening tot heffing, |

en invordering van eene belasting „ofrder den naam

| van „Vergunningsrecht”.

5 Voorstel van het Raadslid-Wieland tot wijziging

van ’s Raads besluiten Nos. 7 en 24 dd. 20 Maart

1907 en 4 December 1907, inzake wijze van ver-

huur der zitplaatsen in de passerloodsen der Ge-

meente.

4. Schrijven No. 24707 dd. 11 December 1917 van den

Directeur van Justitie inzake Bouw- en Woonveror-

dening voor deze Gemeente.

5. Verzoekschrift dd. 10 December 1917 van den heer

M.L. M. van der Linden q.q. de N.V. Handelsver-

eeniging voorheen Reiss & Co. inzake ruil van

grond.
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6. Schrijven No. 299 dd. 7 December 1917 van de

N.V. Algemeene Telefoonmaatschappij te Samarang

inzake verbetering van het brandalarm.

7, Procesverbaal inzake opname van de voltooide

werken : |

a. Bouw van een privaatgebouw in Kampong Boetoeng.

b. „ „ __»„ kantoorlokaal „ » »

8. Benoeming van een Opzichter der Gemeente-
werken. B

9, Benoeming van een Magazijnmeester.

Aanwezig zijn de leden : Baba Soeleiman, W.F. van

Campen, J. A. E. van Deursen, Hadji Mohamad

Saleh, Hamzah daeng Mapata, H. Mesman,

Mr. H, A. Pet, A. W. G. Stigter, J. H. Stocks-

meier, The Liong Tjiang en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: MC. H. Buné
en W.C. Snel wegens uitstedigheid, Nio Eng

Boe wegens verhindering.

Er is één vacature: (Th. H. M. Platte).

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

Te 7.35 ure des avonds opent de Wd. Voorzitter de

Vergadering.

De Wad. Voorzitter: Alvorens over te gaan tot de be-
handeling der Agenda van hedenavond, roep ik U van

harte welkom toe in deze eerste Vergadering van Uw Col-
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lege in het jaar 1918, welk jaar in vele opzichten een be-

langrijk jaar belooft te worden, waarbij ik onwillekeurig

denk aan de installatie van den eersten burgemeester dezer

plaats, de opening en ingebruikneming van het nieuwe

Raadhuis, de voltooiing der Havenwerken en niet in het

minst aan de aanwending van een gedeelte der gelden,

verkregen uit de door de Gemeente aangegane geldlee-

ning! Moge 1918 een groot en geweldig jaar blijken te

zijn, vol pracfiehen arbeid. Ik wensch U allen persoon-

lijk toe een groote dosis goed humeur en tevredenheid, on-

misbare factoren voor hen, die in de tropen hebben.te

werken. Moge het U gegeven zijn, in aangename samen-

werking onderling en met den te benoemen burgemeester,

alle moeiten, verbonden aan de oplossing van de vele vraag-

stukken, welke zich zullen voordoen, -op eenvoudige «en

gemakkelijke wijze op te lossen, opdat 1918 een rijk oogst-

jaar worde, niet zoozeer aan voedingsmiddelen, als wel

Saan arbeid,gepaard gaande met den grooteren bloei van

Makassar, waartoe‘ ik tot mijne spijt niet meer behulpzaam

zal kunnen zijn, wijl deze zitting de eerste tevens de !laat-

ste zal zijn, welke ik zal leiden, edoch, een andere en

betere kracht zal die taak met succès vervullen, zooals

deze Gemeente ten volle verdient! Mijne Heeren, Ik heb

gezegd.

(Handgeklap).

Punt |l: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ring van 20 November 1917.

De Wad. Voorzitter : De in rondtezing geweest zijnde con-

cept-Notulen werden met een enkele bemerking terugont-



3 Januari 1918, nd

vangen, waarom wordt voorgesteld ze goed te keuren en te

arresteeren.

Aldus geschiedt.

Punt 2: Aanwijzing eener Commissie van drie leden

‚als bedoeld bij artikel 8 van de Verorde= |

ning tot heffing en invordering van eene

belasting onder den naam van „Vergun=

ningsrecht”. |

Na schriftelijke stemming worden gekozen de leden: J.C.

de Bruïne, Hamzah daeng Mapata en The Liong Tjiang.

Punt 3: Voorstel van het Raadslid-Wieland tot wij-

ziging van ’s Raads besluiten Nos. 7 en 24
dd. 20 Maart 1907 en 4 December 1907

inzake wijze van verhuur der zitplaatsen
in de passerloodsen der Gemeente.

De heer Wieland: Het Raadsbesluit No. 7 dd. 20 Maart
1907 schrijft voor, dat de zitplaatsen in de openbare pas-
serloodsen in het openbaar moeten worden verhuurd, het-
geen in de practijk heel veel bezwaar oplevert, afgescheiden
nog van de daaraan verbonden kosten, wijl de verhuur ten
overstaan van den Vendumeester behoort plaats te hebben.
De vischboeren moeten nl. borg kunnen stellen en zoude
zich o.m. het geval kunnen voordoen, dat een of andere
Europeaan alle plaatsen huurt, al zoude de Raad kunnen
bepalen bij de verhuringsvoorwaarden, dat het onderver-

huren niet veroorloofd is, doch iemand, die wat wil wagen,
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‚kan alles afhuren en blijven in zulk een geval de passer-
loodsen open staan ten ongerieve van het publiek. Gedu-
rende de 5 jaren, welke ik zitting heb in de Passercom-
missie, had geen openbare verhuur plaats, vroeger geschied-
de dat wél. Het is niet mijne bedoeling, de plaatsen te
hoog te verhuren, want de huursommen worden natuurlijk
verhaald op de te koop aangeboden artikelen. Ik geef in
overweging, de beide bedoelde besluiten in dien zin te wij-
zigen, dat verhuur onderhands jaarlijks geschiedt ten over-
staan van de Passercommissie. Gaat een huurder tusschen-
tijds weg, dan kan de opengevallen plaats gemakkelijk

_ ondershands worden verhuurd, terwijl bij openbare verhuring
óók die wisselingen, in het publiek zouden moeten plaats
hebben. Dat alles kost veel geld.

De heer Stigter: Op welke wijze geschiedde de laatste
jaren die onderhandsche verhuur ?

De heer Wieland: Door den Marktmeester en mij als lid
der Passercommissie.

De heer Stigter: Als U er niet is, kan de verhuur dan
even behoorlijk en goed geschieden als thans het geval is?
De heer Wieland: Bedoeld Raadsbesluit machtigt den
Voorzitter de noodige maatregelen te nemen, doch deze
droeg die bevoegdheid steeds over aan de Passercommissie.
De plaatsen zijn nu verhuurd, dat blijft rustig zoo doorloo-
pen; voor iemand, die weggaat, komt een ander in de plaats.
De heer Stigter: Dus kan de verhuur gevoeglijk aan de

Passercommissie worden toevertrouwd.
Met algemeene stemmen besluit de Raad tot wijziging der

Raadsbesluiten in den zin als aangegeven door het lid
Wieland.
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Punt 4: Schrijven No. 24707 dd. Il December 1917 -

van den Directeur van Justitie inzake Bouw-

en Woonverordening voor deze Gemeente.

De Wd. Voorzitter: Bedoeld schrijven werd in handen

gesteld van de Wetgevende Commissie; de heer Mr. Pet

kan wellicht meerdere inlichtingen verstrekken.

De heer Mr. Pet: De wijzigingen betreffen slechts de

redactie en staan verder in verband met het nieuwe straf-

wetboek, waarvan de datum van invoering nog onbekend

was bij het opmaken van deze Verordening. Tegen de ver-

anderingen bestaan geen bezwaren.

De Wd. Voorzitter: Het dienovereenkomstig gewijzigd

exemplaar der Verordening zal den Directeur van Justitie

worden aangeboden.

Aldus besluit de Raad.

Staande de Vergadering worden de Notulen, op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 5: Verzoekschrift dd. 10 December 1917 van

den heer M.L. M. van der Linden qq. de

N. V. Handelsvereeniging voorheen Reiss

& Co. inzake ruil van grond.

De heer Wieland: De Hvg. voorheen Reiss & Co. heeft

bij het bouwen eener goedang te Oedjoeng Tanah bij ver-

gissing over de grenzen van haar terrein, verpondingsnum-

mer 838, gebouwd, daardoor een stuk Gvts. grond van circa

35 M? gebruikt, en kan door deze bebouwing de weg niet

worden verbreed. Toen men met den bouw doende was, heeft
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de Commissie voor de Verponding reeds de aandacht erop

gevestigd, dat onwettig Gvts. grond werd geoccupeerd, doch

ondanks die waarschuwing werd doorgebouwd. Ik stel voor,

het verzoekschrift in handen te stellen van de Technische

Commissie.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.

Punt 6: Schrijven No. 299 dd. 7 December 19,7

van de N V. Algemeene Telefoonmaat-

schappij te Samarang inzake verbetering

van het brandalarm.

Ce Wd. Voorzitter : Bedoelde brief lu dt:

„De ontvangst erkennende van Uw schrijven No. 1374/18

„dd. 6 October j.l, met bijlage, aan het slot van welken

„brief om offerte wordt verzocht voor de uitvoering van

„eene voor de stad Makassar aan te leggen brandschel-

„installatie, hebben wij de eer U mede te deelen, dat aan-

„leg van de door U gekozen schel-installatie valt buiten

„de aan onze Maatschappij verleende concessie. Daar dit

„naar onze meening niet het geval zou zijn, indien de

„schelverbindingen gecombineerd zouden worden met wis-

„sel- of schakelborden en telefoontoestellen, meenden wij

ons in ons eerste, door U aangehaald, schrijven te moeten

„bepalen tot een korte, zakelijke uiteenzetting aangaande

„een voor het doel toe te passen systeem, — zonder overi-

„gens in bijzonderheden te treden.

„Waar de aanleg nu, in verband met vorenstaande,

„hoogstwaarschijnlijk aan een der plaatselijke firma's zal

„worden opgedragen, onthouden wij ons uit den aard der

„zaak van het maken van berekeningen.
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„Wel kunnen wij U mededeelen, dat, voorzoover onze

„inlichtingen strekken, de benoodigdheden momenteel ver-

„moedelijk niet of in niet voldoende hoeveelheid op Java

„verkrijgbaar zullen zijn”.

De heer Wieland: Ik stel voor, het schrijven te depo-

fiëgren, daar in deze abnormale tijden het benoodigd ma-

terieel toch niet te verkrijgen is.

De heer Stigter: De stukken waren in handen te stellen

van de Technische Commissie, welke een voorstel ter za-

ke aan den Raad zoude kunnen doen. Een of andere firma

zal wel kunnen leveren.

De heer Van Campen: Alarmeering middels tong-tong

is voldoende en de aanschaffing daarvan weinig kostbaar.

De heer Wieland: Het tong-tong-alarm is niet voldoende.

Het voorstel-Stigter om de stukken op deze aangelegen-_

heid betrekking hebbende, in handen te stellen van de

Technische Commissie met verzoek om raad, wordt zh. s.

aangenomen.

Punt 7: Procesverbaal inzake opname van de vol-

tooide werken :

a, Bouw van een privaatgebouw in Kampong Boetoeng ;

b. " „ __»„ kantoorlokaal „ "

Worden voor kennisgeving aangenomen.

Punt 8: Benoeming van een Opzichter der Gemeen-

tewerken.

De Wd. Voorzitter : De Directeur der G. W. wendt zich

bij schrijven No. 281 dd. 2 dezer als volgt tot mij:
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„Onder overlegging der betrekkelijke sollicitatiestukken,

„heb ik de eer mede te deelen, dat zich na een herhaalde

„oproeping in de Javabladen, in totaal negen sollicitanten

hebben aangemeld.

„Omtrent de twee mij het meest-geschikt voorkomende

„verzoekers zijn informaties ingewonnen met gunstig resul-

„taat en verzoek ik U op de voordracht te willen plaat-

„Sen :

C. Kooy te Madioen oud 28 jaren, gehuwd,

F. H. Jullens te Solo, oud 25 jaren”.

Na schriftelijke stemming blijkt de heer C. Kooy met

algemeene stemmen te zijn benoemd.

Punt 9: Benoeming van een Magazijnmeester.

De Wd. Voorzitter: Omtrent deze vacature adviseert de

Directeur der G. W. bij brief No. 280 dd. 2 dezer als

volgt: |

„Onder overlegging van de betrekkelijke sollicitatie-be-

„scheiden, wordt beleefd medegedeeld, dat z'ch voor de

„vacature van magazijnmeester zeven sollicitanten hebben

„aangemeld. Onder deze bevindt zich een heer Theys, ma-

„gazijnmeester bij de Maatschappij Lindeteves-Stokvis, Af-

deeling : Landschapswerken, te Pampanoea.

„Genoemde lijkt me van de zeven sollicitanten de meest-

„geschikte candidaat; hij komt van Makassar en zou in

„het belang van zijne drie schoolgaande kinderen, gaarne

‚een betrekking te Makassar hebben. Ik geef U derhalve

‚in overweging de voordracht als volgt op te maken :

J. J. Theys te Pampanoea;

J. A. Claassen te Makassar.
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Na schriftelijke stemming blijkt met algemeene stemmen
te zijn verkozen de heer J. J. Theys.

De heer Stigter: Terugkomende op den brief der N. v.

Algemeene Telefoonmaatschappij te Samarang, merk ík nog

. op, dat deze op mij den indruk maakt, dat de Raad op de
meest-onaangename - wijze voor den gek werd gehouden.

Bedoelde Maatschappij deed oorspronkelijk aan dit College

een tweeledig voorstel tot verbetering van het brandalarm,

waarbij ze zelve aanteekende, het kostbare systeem, als

zijnde minder geschikt, niet in te voeren. De Raad besloot

het goedkoopere systeem in toepassing te brengen, accep-

teert de aanbieding der betreffende Maatschappij en bekomt

thans tot antwoord, dat de voorgenomen schel-installatie

valt buiten de aan bedoelde Maatschappij verleende con-

cessie. Een dergelijke afdoening van zaken komt niet te

pas en getuigt van weinig diligentie. De kwestie is thans

in handen gesteld van de Technische Comimissie, welke

o. a. zoude kunnen nagaan, of de gekozen schelinstallatie

inderdaad buiten de aan de betreffende Maatschappij ver-

leende concessie valt, om, indien zulks het geval blijkt te

zijn, een ander adres te zoeken. |

De heer Wieland: Het is inderdaad een prul-maat-

schappij !

De Wd. Voorzitter: Het contract door de Gemeente

voor den tijdduur- van drie jaren aangegaan met den dood-

kistenmaker Tjie A Kao alhier, liep onlangs af en werd

de man bereid gevonden tot verlenging ervan, echter tegen

hoogere prijzen dan de thans geldende, zulks in verband

met de stijging der prijzen van hout, koperen en ijzeren

beslag, enz. Het verzoek is alleszins billijk te noemen.
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Wordt het contract voor drie jaren tegen de verhoogde

noteeringen gesloten, dan ware de bepaling op te nemen,

dat bij daling der prijzen de vroegere noteeringen weder

zullen gelden.

De heer Stocksmeier: Dat is te lastig: het komt me

practischer voor, een contract voor den duur van één jaar

te gaan.

Dienoveenkomstig besluit de Raad.

De Wd. Voorzitter : Omtrent de kwestie van den aanleg.

van nieuwe Europeesche en Chineesche Begraafplaatsen in

Karoewisi, dient nog te worden beslist. De Commissie voor

de Begraafplaatsen zoude van advies dienen.

De heer Van Campen: Bedoelde Commissie heeft het

beoogde terrein in oogenschouw genomen en zijn de drie

leden van gevoelen, dat de afstand te groot is, terwijl het

gevraagde bedrag voor afkoop der Inlandsche bezitsrechten

te hoog voorkomt. De teraardebestellingen hebben te dezer

plaatse steeds om 5 uur namiddags plaats en is dan een

afstand van 5 paal van hier en weder terug, totaal alzoo

10 paal, te groot. Ook voor menschen, die bloemen, enz

op graven willen leggen, levert die afstand een bezwaar

op. De Kapitein der Chineezen, het Raadslid Nio Eng Boe,

vermeent een meer-geschikt terrein te weten, dat tegen

billijken prijs te koop is.

De Wd. Voorzitter: Het resultaat dier pogingen ware af

te wachten.

De heer Stigter: De afstand is geen 5 paal, ik vermeen

5 K.M.

De heer Mesman : Dus circa 3!/, paal.

De heer Van Campen: Hoe het ook zij, het terrein ligt
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Na schriftelijke stemming blijkt met algemeene stemmen

te zijn verkozen de heer J. J. Theys. -

De heer Stigter: Terugkomende op den brief. der N. v.

Algemeene Telefoonmaatschappij te Samarang, merk ik hog

„op, dat deze op mij den indruk maakt, dat de Raad op de

meest-onaangename wijze voor den gek werd gehouden.

Bedoelde Maatschappij deed oorspronkelijk aan dit College

een tweeledig voorstel tot verbetering van het brandalarm,

waarbij ze zelve aanteekende, het kostbare systeem, als

zijnde minder geschikt, niet in te voeren. De Raad besloot

het goedkoopere systeem in toepassing te brengen, accep-

teert de aanbieding der betreffende Maatschappij en bekomt

thans tot antwoord, dat de voorgenomen schel-installatie

valt buiten de aan bedoelde Maatschappij verleende con-

cessie. Een dergelijke afdoening van zaken komt niet te

pas en getuigt van weinig diligentie. De kwestie is thans

in handen gesteld van de Technische Commissie, welke

0. a. zoude kunnen nagaan, of de gekozen schelinstallatie

inderdaad buiten de aan de betreffende Maatschappij ver-

leende concessie valt, om, indien zulks het geval blijkt te

zijn, een ander adres te zoeken. |

De heer Wieland: Het is inderdaad een prul-maat-

schappij !

_ De Wad, Voorzitter: Het contract door de Gemeente

voor den tijdduur- van drie jaren aangegaan met den dood-

kistenmaker Tjie A Kao alhier, liep onlangs af en werd

de man bereid gevonden tot verlenging ervan, echter tegen

hoogere prijzen dan de thans geldende, zulks in verband

met de stijging der prijzen van hout, koperen en ijzeren

beslag, enz. Het verzoek is alleszins billijk te noemen.
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Wordt het contract voor drie jaren tegen de verhoogde

noteeringen gesloten, dan ware de bepaling op te nemen,

dat bij daling der prijzen de vroegere noteeringen weder

zullen gelden.

De heer Stocksmeier: Dat is te lastig: het komt me

practischer voor, een contract voor den duur van één jaar

te gaan.

Dienoveenkomstig besluit de Raad.

De Wd. Voorzitter: Omtrent de kwestie van den aanleg.

van nieuwe Europeesche en Chineesche Begraafplaatsen in

Karoewisi, dient nog te worden beslist. De Commissie voor

de Begraafplaatsen zoude van advies dienen.

De heer Van Campen: Bedoelde Commissie heeft het

beoogde terrein in oogenschouw genomen en zijn de drie

leden van gevoelen, dat de afstand te groot is, terwijl het

gevraagde bedrag voor afkoop der Inlandsche bezitsrechten

te hoog voorkomt. De teraardebestellingen hebben te dezer

plaatse steeds om 5 uur namiddags plaats en is dan een

afstand van 5 paal van hier en weder terug, totaal alzoo

10 paal, te groot. Ook voor menschen, die bloemen, enz

op graven willen leggen, levert die afstand een bezwaar

op. De Kapitein der Chineezen, het Raadslid Nio Eng Boe,

vermeent een meer-geschikt terrein te weten, dat tegen

billijken prijs te koop is.

De Wd. Voerzitter: Het resultaat dier pogingen ware af

te wachten.

De heer Stigter: De afstand is geen 5 paal, ik vermeen

5 K.M.

De heer Mesman: Dus circa 3!/, paal.

De heer Van Campen: Hoe het ook zij, het terrein ligt
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te ver om heen en terug den afstand in korten tijd te kurt-

nen afleggen.

Besloten wordt het rapport der Commissie voor de Be-

graafplaatsen af te wachten alvorens te beslissen,

De Wd. Voorzitter: Bij schrijven dd. 16 November j. |

No. 1842/19 bericht de Directeur der Haven het volgende:

„Terugkomend op de besprekingen in de bijeenkomst

„van belanghebbenden, gehouden 13 Augustus j.l, met den

„vor'gen Assistent-Resident van Makassar, betreffende de

„door de Havenbrandweer te verleenen hulp bij branden

„buiten de grenzen van het Haventerrein, verzoek ik U

„hierbij beleefd, mij wel te willen inlichten betreffende de

„toen voorgestelde vervanging van bij dergelijke branden

„verloren gegaan of beschadigd slangenmateriaal aan de

„Havenbrandweer door de Gemeente Makassar.

„De vorige Gemeenteraadsvoorzitter beloofde dit onder-

„werp met Uw Raad te behandelen, doch hieromtrent werd

„Sindsdien niets naders vernomen.

„Gelijk U bekend is, beschikt de Havenbrandweer slechts

„over een beperkte hoeveelheid slangenmateriaal, hetwelk

gereserveerd dient te blijven voor de Haven zelf,

„Wanneer de noodige reserveslangen dus niet beschikbaar

„kunnen worden gesteld, zal van een hulpverleenen bij

„branden binnen de kom der Gemeente Makassar moeilijk

„sprake kunnen zijn, daar men de kans loopt ingeval van

„brand op het Havenemplacement zelf geen genoeg slangen-

„materiaal te zullen hebben, wanneer de Gemeente geen

„zorg draagt voor de tijdige vervanging daarvan.

„Gaarne zal ik vernemen, wat hieromtrent wordt beslist

„door den door U voorgezeten Raad”.
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De heer Stigter: Erzijn hier ter plaatse drie soorten van
brandweer, t. w. de Gemeentelijke, de Militaire en de Ha-
venbrandweer, welke toezegden elkander wederzijds te
zullen helpen, dus heeft elke brandweer voor haar eigen
materieel te zorgen. Worden de Slangen van de Haven-
brandweer, beschadigd of vernield bij hulpverlening bij
brand, geremplaceerd door de Gemeente, dan zal van zelf
sprekend ook de Havenbrandweer bij aan haar verleende
assistentie verplicht zijn, bedorven materieel aan de Gemeente
te vergoeden, derhalve een noodelooze omslachtigheid in het
leven worden geroepen. Ik geef in overweging, niet in te
gaan op het voorstel van den Directeur der Haven, wijl het
hier geldt een uitwisseling van diensten. De hulp te ver-
eenen door de Havenbrandweer vloeit toch niet zoozeer voort
uit sympathie voor deze Gemeente als wel uit welbegrepen
eigenbelang. Haven- en Gemeentebelangen gaan vaak nauw
Samen, exploiteert over eenigen tijd b.v. de Gemeente de
walerleiding, dan geniet de Haven daar gratis van, in den
vorm van brandkranen enz. Er bestaat m.i. geen aanleiding
het verzoek in te willigen. De brandweercorpsen moeten
elkander over en weer zooveel mogelijk helpen zonder be«
rekening der kosten als anderszins.
De Wd, Voorzitter: Ik vermeen, dat de Haven méér hulp

aan de Gemeente zal hebben te verleenen dan omgekeerd.
Het brandgevaar in de aan de Haven grenzende Chineesche
wijken toch is zeer groot. :

De heer Wieland: De Havenmotorbrandspuit kan in het
centrum der stad geen hulp verleenen bij gebrek aan water.
De heer Stigter: Aan die hulp heeft de Gemeente dus

niets.
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De heer Van Campen: Bij den vóórlaatsten brand heeft

de motorbrandspuit geen water gegeven en van deze in den

weg staande niet in gebruik zijnde spuit werden daardoor

de slangen beschadigd.

De heer Stigter: De motorbrandspuit was nieuw, het per-

soneel ervan niet geoefend, de wijze van handelen en op-

treden niet geregeld, vandaar ook de beschadiging.

Besloten wordt den Directeur der Haven mede te deelen,

dat geen termen aanwezig worden geacht, om zijn verzoek

in te willigen.

De Wad. Voorzitter: Bij brief No, 301x dd. 12 November

1917 bericht de le Gvts. Secretaris als volgt:

„Bij schrijven van 2 October j.l. No. 1332/31 heeft 's

„Raads Wd. Voorzitter, der Regeering een afschrift aange-

„boden van de door Uwen Raad-op den 18en September

„tv. aangenomen motie, waarin het verzoek wordt gedaan

„om maatregelen te treffen tot beperking van de prijsop-

„drijving van in Nederlandsch-Indië voortgebrachte levens-

„middelen en verbruiksartikelen.

„Naar aanleiding hiervan heb ik de eer, op last van den

„Gouverneur-Generaal, Uwen Raad mede te deelen, dat,

„Aangezien uit inlichtingen van de Kamer van Koophandel

„En Nijverheid en van de Handelsvereeniging te Makassar

„is gebleken, dat de plaatselijke marktprijzen niet van dien

„aard zijn, dat ingrijpen door de Overheid noodzakelijk zou

„wezen, Zijne Excellentie vooralsnog geen termen aanwezig

„acht om van Regeeringswege tot prijsregeling van de in

„de motie van Uwen Raad bedoelde artikelen over te gaan”.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

De Wd. Voorzitter: Bij schrijven dd. 28 December j.l.

No. 682 verzoekt de Gemeentekashouder te mogen ver-
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nemen, of reeds in principe besloten is tot aanstelling van

een eigen gemeentekashouder dan wel of deze functie als

bijbetrekking zal kunnen worden opgedragen aan een der

„vele” ambtenaren in dienst der Gemeente. Bij brief No.

684 dd. 31 December d.a.v. komt de Kashouder op dit

onderwerp nogeens terug.

De heer Wieland: De kwestie kan bij de behandeling

der ontwerpbegrooting voor het jaar 1918 onder de oogen

worden gezien.

De heer Stocksmeier: Er kan de eerste tien jaren geen

sprake van zijn, een eigen Gemeentekashouder te be-

zoldigen.

De heer Van Campen: Het door de Commissie voor de

Geldleening gedaan verzoek aan den Kashouder, om de

dagelijks ingediende opgave van het kassaldo te splitsen

in een saldo betr. den gewonen dienst en een betr. den

buitengewonen dienst, gaf aanleiding tot deze kwestie.

De heer Stigter: Te antwoorden ware, dat geen termen

aanwezig zijn tot het aanstellen van een eigen Kashouder.

De heer Wieland: Behalve het uitbetalen van manda-

ten, int de Kashouder ook belasting voor de Gemeente. Hij

krijgt op die manier telkens méér werk voor de Gemeente

te verrichten.

Besloten wordt den Kashouder in antwoord op zijne bei-

de brieven te berichten, dat in de eerste jaren geen sprake

kan zijn van het aanstellen van een eigen Gemeente-

Ontvanger.

De Wd. Voorzitter: De Commissie voor de Financiën

bericht, dat zij heeft nagezien en accoordbevonden de vol-

gende verantwoordingen :
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van den Gemeentecollecteur over het 1e en 2e kw. 1917;
van den Directeur der G, W. over het 3e kw, 1917;
van den Opziener der Europeesche Begraafplaats
over het 3e kw. 1917;

van den Gemeentekeurmeester over het 3e kw. 1917,
Wordt voor notificatie aangenomen.

Rondvräag.
De heer Wieland … Ik meen erover te moeten klagen, dat

bloemen op de graven der Europeesche Begraafplaa's ge-
legd, worden gestolen door Inlandsche kinderen, die de
afgesneden bloemen op den passer te koop aanbieden.
Ook worden zijden linten van kransen weggenomen. Ik

wilde, dat Inlandschen kinderen werd verboden die graf-
schennis te plegen, ter bereiking van welk doel het meest
practische is, hun den toegang tot de begraafplaats te ont-
zeggen, ze hebben daar niets te maken.
De heer Stocksmeier: Ook mij is die grafschennis bekend.
De heer Stigter. Er is alle aanleiding den Opziener on-

der handen te nemen, hij wordt voor het toezicht betaald
en heeft personeel in dienst om daarop te letten.
De Wd, VoorzitterIk zal den Opziener de klachten

overbrengen. Voor de doortrekking van den Boetoengweg
tot de Passerstraat, iseen ruii van grond noodzakelijk, daar
een eigendomsperceel dwars over den aan te leggen weg
ligt. De eigenaar is bereid tot ruil, mits hem in die buurt
een gelijkwaardig stuk grond worde afgestaan. De Directeur
der G.W, en ik zijn ter plaatse geweest en verklaarde de
oecupant van den Gvts. grond zich bereid, tot afkoop zijner
rechten. Het geldt een reeds oude zaak. De Kapitein der
Chineezen titulair toonde zich zeer coulant, hij wil de kosten
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van afkoop voor zijne rekening nemen. Hecht. de Raad hier-

aan zijne goedkeuring ?

De heer Wieland. Die doortrekking is van belang.

De heer Stigter. Zelfs van zeer groot belang.

De Wd. Voorzitter. De daar gewoed hebbende brand

maakt uitvoering van het oude plan thans gemakkelijker.

De Raad besluit den Wd. Voorzitter te machtigen ter zake

het noodige te verrichten.

De heer Mr. Pet: Er zijn méér stukken grond, waarvan

de Inlanders werden afgezet door de Gemeente onder de

belofte, dat spoedig een ander stuk zoude worden afgestaan.

Ik ken een Inlander, die reeds 7 jaren op het bedrag van

afkoop wacht!

De heer WielandWie belooft toch zulke dingen buiten

den Raad om?

De heer Mr. PetDitmaal de Opzichter der G.W. — De

Directeur der G. W. weet dat even goed als ik.

De Directeur der G. W.. Het betreft een smalle strook

van een paar meters. Met goedvinden van den eigenaar werd

de grond benut; op den;hem toegezegden Gvts. grond wer-

den door mij reeds neuten geplaatst, de meetbrief werd be-

reids aangevraagd, doch nog niet verkregen, alhoewel ik

reeds eenige keeren bij het Kadaster op spoed aandrong.

De heer Mr. Pet: Een Inlander wacht 7 jaren op zijn

geld voor den afkoop zijner bezitsrechten!

De Directeur der G. W.. Die kwestie dateert nog uit

den tijd van den Voorzitter Schadee. Inlanders klagen wel-

eens ongemotiveerd, want het bleek, uit stukken in het

Gemeente-archief berustende, dat eenige reclameerende

Inlanders, wel degelijk betaling hadden ontvangen.
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De heer Mr. Pet» Werd dan wel aan den eigenaar be-

taald of aan een verkeerd persoon ? Dit laatste kwam ook

“wel voor.

De Directeur der G. W.. Betalingen geschiedden ten

overstaan van den Inl. Assistent of een Glarang.

De heer Wieland: De Directeur der G. W. heeft niet

het recht om zulke zaken te beloven, daarvoor is een Voor-

zitter en tevens een Raadscommissie.

De Wd. Voorzitter» Er was.spoed bij de zaak.

De heer Stigter. Als de Raad goed en vlot werk van

den Directeur der G. W. eischt, dan behoort deze Ambtenaar

eenige zelfstandigheid te hebben. Moeten gootjes in orde wor-

den gemaakt of aangebracht, dan klaagt de Raad, dat derge-

lijke kleine werkjes niet vlot genoeg door dien ambtenaar

worden afgedaan. Zegt hij een paar meters grond toe ter

bevordering van een vlugge afdoening van een urgente

kwestie, dan kan daartegen geen bezwaar bestaan.

Voor elk geval ware na te gaan, of te eigenmachtig is

opgetreden; in deze zaak echter was hij diligent.

De heer Mr; Pet „ Het gaat niet om enkele meters, doch om

minstens 100 meters. De grond in die buurt heeft veel waar-

de. De afkoop van bezitsrechten geraakt in het vergeetboek.

De heer Stigter „ Wordt betaling vergeten, dan is zeker

een fout gemaakt Niet aan elk mannetje echter kan wo-

den gevraagd, of hij bedragjes van b.v. f 0.75, heeft ont-

vangen. Waar de Directeur der G. W. in dit geval zich

diligent betoonde, verzet ik mij er bepaald tegen, dat de

Raad aanmerking maakt op zijn beleid, al besloeg het per-

ceel ook een oppervlakte van 100 vierkante meters. Zijn

er klachten, dan kunnen die worden onderzocht,
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De heer Wieland. Werd rapport nopens deze kwestie

aan den Voorzitter uitgebracht ?

De Wd. Voorzitter .… De Directeur der G. W. heeft me

mondeling ingelicht dezer dagen.

De heer Wieland … Hij dient tevoren uitvoerige inlichtin-

gen te geven. "5

De Directeur der G. W.. De kwestie werd reeds eerder

met den vorigen Voorzitter, den heer Einthoven en het

Raadslid, den heer Hamzah daeng Mapata, besproken.

De heer Stigter Is een geval van eigenmachtig optreden

van den Directeur der G. W. weleens voorgekomen? Ik

hoorde van een ongewenschte behandeling van de thans

overleden Mej. H. M. Mulder, die zich de ondervonden bejege-

ning zeer erg moet hebben aangetrokken en welk optre-

den van Gemeentewege tot gekke dingen aanleiding zoude

hebben gegeven. Dergelijke excessen zou ik niet kunnen

goedkeuren; is den Raad iets van dit geval bekend ?

De heer Mr. Pet. De door mij gereleveerde kwestie is

reeds oud; waarom werd geen bewijs afgegeven tot staving

der gedane belofte? Komt een nieuw ambtenaar, die van

de aangelegenheid niets afweet, dan kan de Inlander lang

wachten.

De Wd. Voorzitter … Het afgeven van een bewijs is stellig

noodig.

De Directeur der G. W.Het bewijs ligt gereed te mij-

nen bureele.

De heer Wieland. Het Gouvernement zoekt een stuk

grond voor de oprichting van een ambachtsschool te dezer

stede en wilde ik’ voorstellen het door de Gemeente in

_ Kg. Malokoe aangekochte perceel aan de Regeering aan-
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te bieden eventueel in ruil voor Gvts. grond. De oprichting

dier school geldt niet alleen een algemeen, doch zeer ze-

ker ook een plaatselijk belang. Kg Malokoe leent zich niet

voor den bouw van dure Europeesche huizen, ligt boven-

dien niet in het uitbreidingsp'an, indertijd der Regeering

aangeboden. De Regeering zoude in ruil aan de Gemeente

grond. kunnen afstaan in Kg. Mangkoera tegen b.v. '/, cts.

per M?. Het Gouvernement behoeft geen gelden voor af-

koop van Inl. bezitsrechten te betalen, de Gemeente daar-

entegen wel.

De heer Var Campen: Ik ben er sterk voor, het stuk

grond te behouden, het Gvt. zal heusch wel een geschikt

perceel vinden.

De heer Wieland … Kg. Malokoe is niet geschikt voor

het plaatsen van Europeesche woningen.

De heer Van Campen. Na en bij zwaren regenval be-

zocht ik het door: de Gemeente gekochte perceel, het is

goede grond, die niet behoeft te worden opgehoogd.

De Wd Voorzitter, Het voorstel-Wieland is nog niet

voorbereid, ter volgende zitting ware eerst een beslissing

ter zake te nemen. .

De heer Stocksmeier. Het idée van den Voorzitter on-

dersteun ik sterk.

De heer Stigter Ook ik. |

De Wd. Voorzitter. De Commissie aangewezen om een

rapport uit te brengen omtrent de bebouwing van den

grond in Kg. Malokoe, zal het voorstel-Wieland minder

aangenaam vinden, al hare becijferingen zijn weder nut-

teloos.

De heer Wieland. De economische opzet voor den
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huizenbouw is niet gebonden aan een speciaal stuk

grond.

De heer Stigter. Het voorstel-Wieland ware aan be-

doelde Commissie over te brengen. Ondersteunt ze het

voorstel, dan ware door haar een perceel, in het uitbrei-

dingsplan gelegen, aan te wijzen voor woningbouw van

Gemeentewege.

Aldus besluit de Raad.

Te 9.25 ure des avonds gaat de Raad over in een zit-

ting met gesloten deuren.

Voor de opmaking:

De Secretaris :

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 3 Januari 1918 (gedeel-

telijk)en 14 Januari 1918.

De Voorzitter:

J. BREUKINK.
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