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NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare
- t Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrij-

dag, den Jen Februari 1918, ten Raad-

huize (Stalstraat).

Voorzittter : Assistent-Resident J. Breukink.

AGENDA.

Arresteering van de Notulen der Vergadering van 14

Jaädiari 1918.

Ontwêrp-Verordening houdende bepalingen tot rege-

ling van den verkoop van alle door gistingof distil-

latie verkregen Inlandsche dranken, als ballo, sa-

guweer, brom of onder welken anderen haam ook

bekend.

Ontwerp-Verordening tot heffing en invordering

eener belasting op den verkoop van saguweer

en brom.

Ontwerp-Verordening tot heffing en invordering eener

belasting onder den naam van „Motorrijtuigenbe-

lasting” in de Gemeente Makassar.

Ontwerp-Verordening tot uitvoering van Artikel 5 van

het Motorreglement.

Besluit No. 59/H. 19 dd, 24 Januari 1918 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden in-

zake niet-goedkeuring der begrooting dezer Gemeente

voor 1918,
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Wenscht een der leden algemeene beschouwingen te

houden ?

Tot nu toe werd het recht tot verkoop voor een vaste

pachtsom aan één persoon afgestaan, zoodat het er niet

op aankwam, of een verkoopplaats f 500.— of f 500.— per

jaar opbracht; thans echter, nu verschillende gegadigden

zich zullen aanmelden, legt het al of niet behalen van

winst door huurders van de verkoopplaatsen wèl ge-

wicht in de schaal en is m. í. daarom het vaststellen van

één tarief voor alle verkoopplaatsen niet wenschelijk.

Het Raadslid The Liong Tjiang acht onderscheiding in

gebruik ter plaatse van verkoop en elders dan ter

plaatse van verkoop, niet noodig, wijl saguweer in ééndag

bederft.

De heer Mesman: Doch brom bederft niet, hoe ouder die

is, hoe beter. |

De heer Wieland: Kan het recht niet verpacht worden ?

De Voorzitter: Het bêtreft een belasting en mag deze

niet, ingevolge het bepaalde “bij art. 49 al. IFder L.R. O.,—

worden verpacht.

De heer Snel: Waarom de splitsing in verkoop voor ge-

bruik ter plaatse en voor gebruik elders dan ter plaatse niet

gehandhaafd ?

Voor brom is die wel noodzakelijk.

De Voorzitter: Wil de Raad het artikel ongewijzigd laten,

dan is mij dat ook goed. Wordt de bestaande Drankveror-

dening aangevuld met den verkoop van Inl, gedistilleerd,

dan zal het verbruik in de hand worden gewerkt instede

van tegengegaan.

De heer De Bruine: Waar de bedoeling dezer ontwerp-
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Verordening is, drankmisbruik zooveel mogelijk tegen te gaan,
zoude de verkoop als bedoeld sub b. kunnen vervallen, dat

houdt het drinken eenigszins tegen.

De heer Stocksmeier: Het gebruik elders dan ter plaatse
van verkoop te verbieden, zoude hoogst-gevaarlijk zijn,

saguweer is de volksdrank bij uitnemendheid der Boe-

gineezen.

De Voorzitter: Tegen handhaving der alinea kan geen

bezwaar bestaan.

De heer Snel: Indien het inderdaad de bedoeling is, de

vergunningen tot een gering aantal te beperken dan waren

de verkoopplaatsen slechts in het centrum vande stad toe

te laten.

De Voorzitter: Tegengaan van drankmisbruik is de

hoofdzaak. |

De heer Wieland: Als dat zoo is, dan moet het bedrag

van het te heffen recht zoo hoog mogelijk worden opgevoerd.

De Voorzitter: Al te hoog is ook weder niet goed, want

dan gaan de Inlanders jenever drinken.

De heer Buné: Juist de fatsoenlijke man wordt gedupeerd

als b níet blijft gehandhaafd ; iemand, die thuis matig zijn

glaasje drinkt, laat zijn drank toch halen, wil niet in het

openbaar zitten te drinken. Waarom iseen maximum-aantal

verkoopplaatsen vastgesteld ?

De Voorzitter: Uit een politioneel oogpunt is dat zeer

gewenscht. Een recht op den voet der bestaande Verorde-

ning ad f 180.— per jaar is veel te laag: het drankmisbruik

zoude geweldig toenemen door de daling van den prijs.

_ De heer Buné: Hoe minder verkoopplaatsen, hoe beter.

De heer Snel: Er doen zich twee groote kwesties voor,
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waaromtrent de meeningen der leden zijn verdeeld en is

het in verband daarmede, dat ik wilde voorstellen, de ver-

dere behandeling der ontwerp-Verordeningen te staken, tot

nader advies van de Wetgevende Commissie is ingewonnen.

De beide gerezen kwesties zijn niet behoorlijk onder het

oog gezien.

De heer Stocksmeier: Voor mij als lid der Wetgevende

Commissie was het ontwerp duidelijk, dergelijke vragen

deden zich niet bij mij voor, vandaar dat ik met den inhoud

accoord ging.

De Voorzitter: Uitvoerig heeft de Secretaris de kwestie

besproken met het andere lid der Wetgevende Commissie,

den heer Mr. Pet. De Raad beslisse echter zelf, of voort-

zetting der behandeling gewenscht is.

Met 6 tegen 5 stemmen wordt besloten tot verdere inbe-

handelingneming der betreffende Verordeningen.

Den Secretaris wordt verzocht, de verschillende artikelen

voor te lezen. ,

Art. 1 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Aan art. 2 al. 8 wordt de zinsnede toegevoegd:

„Zijn er méér gegadigden, die voor één plaats in aan-

„merking komen, dan beslist het lot.”

De heer Wieland: Art. 3 kan vervallen, daar er vaste

verkoopplaatsen zullen zijn en verzoeken van waronghouders

toch van de hand kunnen worden gewezen.

De Voorzitter : In warongs komt iedereen, geen opvoedende

kracht zal er vanuit gaan als kinderen, warongs bezoekend,

daar menschen zien drinken.

De heer Mesman: De verkoopplaatsen zijn eigenlijk wa-

rongs.
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De heer Snel: Ik ben er tegen het artikel te schrappen.

Met 8 tegen 3 stemmen wordt besloten het artikel te doen

vervallen.

Artt. 4 t/m 13 worden ongewijzigd vastgesteld,

De heer De Bruïne: In verband met het loten, indien er

méér gegadigden dan verkoopplaatsen zijnen om dengenen,

die geen plaats verkregen, ook een kansje te geven, ware

niet te bepalen, datelk jaar de vergunning stilzwijgend wordt

verlengd. Art. 14 zoude als volgt kunnen worden gewijzigd:

„De vergunning wordt geacht voor één jaar te zijn verlengd,

indien vóór het eindigen van het vergunningsjaar het ver-

schuldigde recht voor den volgenden termijn is betaald en

de vergunning niet is ingetrokken; na afloop van welk jaar

opnieuw vergunning moet worden gevraagd.”

Aldus wordt besloten.

Artt. 15 t/m 24 worden ongewijzigd vastgesteld.

Art. 25 zal luiden:

„Het aantal verkoopplaatsen van saguweer en brom is

„vastgesteld op hoogstens dertien en mogen verkoopplaatsen

„opgericht worden in het district:

Oedjoeng Tanah . . … … … … «een.

Kampong Wadjo . . . « … … … « « « … « twee.

e Melajoe. . . . … … … … … … … … twee.

» Makassar …. … … «twee.

» Endeh . .a … twee.

» Mariso . . . … «twee.

„ Bontoala . . . . … … … « … … … twee,

met dien verstande, dat geen verkcopplaats mag worden

opgericht in de nabijheid van het fort Rotterdam.”

Artt. 26 t/m 28 worden onveranderd vastgesteld.
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‚De VoorzitterThans de Verordeniug in haar geheel in

stemming gebracht.

De heer Snel; Ik ben tegen de toelichting op de Veror-

deningen. Het gaat hier n. |, niet om- tegengaan van drank-

misbruik, doch om stijving der Gemeente-kas.

De Voorzitter: Tegengaan van drankmisbruik was het

idée van den Raad en dat is alleen te bereiken door het

heffen van hooge rechten.

Met op één na algemeene stemmen wordt de Verordening

in haar geheel goedgekeurd.

Staande de Vergadering worden de Notulen op -dit punt

betrekking hebbende goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 3: Ontwerp-Verordening tot heffing en invor-

dering eener belasting op den verkoop van

Saguweer en brom.

De Voorzitter: In verband met het zooeven bepaalde, zul-
len dus ten hoogste 13 verkoopplaatsen worden opgericht,

t. w‚ in: |

Oedjoeng Tanah, . . een.

Kampong Wadjo . . . . . … … … … … … … twee.

ee Melajoe. . . . twee.

- Makassar . . . … . … … … … … … twee.

) Endeh . . twee.

ie Mariso . . . … twee.

n Bontoala . . . . … . . … … … … twee,

en zal daarvoor een recht worden geheven van resp.

f 1100—, f 750.—, f 1450. —, f 1450, —, f 750.—, f 500.—

en f 900.— per verkoopplaats. Waar art. 1 der zooeven be-

handelde Verordening gehandhaafd bleef, zal eene nadere
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regeling dienen te worden getroffen voor zoover betreft

verkoop voor gebruik ter plaatse van verkoop en voor gebruik

elders dan ter plaatse van verkoop. Is het de bedoeling voor

elk der wijzen van verkoop het dubbele der genoemde be-

dragen te heffen ?

De heer Snel: Ik wilde iets opmerken omtrent die cij-

fers. Om het heel zacht uit te drukken, vind ik de afwij- |

king meer dan verschrikkelijk. Als zulke bedragen worden

besteed, kan er niet meer worden gesproken van drinken”,

daarvoor is een minder-parlementaire uitdrukking. Ik tril

van verontwaardiging bij het behandelen van zoo’n verorde-

ning: aan elken gulden, die wordt ontvangen door de Ge-

meente, kleeft een stuk immoraliteit !

De Voorzitter: U spreekt door zulke uitlatingen tevens

een vernietigend oordeel uit over cen handeling van het

Gouvernement, want tot nu toe was deze materie bij pacht-

contract geregeld.

De heer Van Campen: Het zijn heusch niet de Europea-

nen, die het voorbeeld gaven van drinken aan de Inheem-

sche bevolking ; uit oude boeken blijkt ten duidelijkste, dat

Inlanders hunne eigengemaakte sterke dranken al gebruikten,

lang vóórdat zij met Europeanen in aanraking waren geweest.

De heer Wieland. De opinie van den heer Snel laat

me bijzonder koud, het treffen van een regeling tot tegen-

gaan, middels hooge rechten, van drankmisbruik, is een

noodzakelijk kwaad, Al bracht het recht f 100.000.— op,

dan is het nòg verdedigbaar !

De ‘heer Van Campen: Clandestiene verkoop ware toch

zeker niet in de hand te werken!

De heer De Bruine: Er zal tòch wel clandestien worden



1 Februari 1918. es

verkocht! De Gemeente heeft immers niet de beschikking

over spionnen, zooals de pachter. Mijn idee is, de helft der ge-

noemde bedragen te vorderen voor gebruik elders dan ter

plaatse van verkoop, wijl het Raadslid The Liong Tjiang

beweert, dat deze verkoop niet veel voorkomt.

De heer Wieland: De verkoopplaatsen zouden in cate-

gorieën kunnen worden verdeeld.

De heer Snel: Dan worden flesschen gekocht inplaats

van glazen als tot nu toe.

De heer De Bruïne: Drankgebruikers zullen om een

verordening, niet afwijken van hunne gewoonte, b. v, een

glas thuis en een glas buiten te drinken,

Artt. f en 2 worden onveranderd vastgesteld.

Z. h. s. besluit de Raad art. 3 als volgt te wijzigen :

„Het vergunningsrecht bedraagt voor een localiteit, even-

„tueel met de aanhoorigheid, waarin krachtens vergunning

„doorgisting of distillatie verkregen Inlandsche dranken
„worden verkocht:

„a. voor gebruik ter plaatse van verkoop : in het district :

1. Oedjoeng Tanah . . . f 1100.— per verkoopptaats

2. Kampoeng Wadjo. . . „ 750— „ ‚Nn

3. » Melajoe . . „ 1450—. „ he

4, » Makassar . . „ 1450— „„ se

5. Endeh. . .„ 750— „ s

6. De Mariso. . . „ 500— „„ ’

7. 5 Bontoala. . „ 900— „„ "

b. voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop:

de helft van bovenbedoelde bedragen voor elke verkoop-

plaats.

Artt, 4 en 5 worden ongewijzigd vastgesteld.
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Art. 6 al. 1 wordt als volgt aangevuld:

„Indien de vergunninghouder bij schriftelijke, bij ’s Raads

„Voorzitter in te dienen, verklaring, afstand doet van de

„vergunning, worden op schriftelijk bij dien Voorzitter in te

„dienen verzoek, aan den aangeslagene zóóveel vierden

„van het bedrag van den aanslag teruggegeven, als het aantal

„geheele kwartalen bedraagt, waarin van de vergunning

„geen gebruik wordt gemaakt en waarover het vergunnings-

„recht bereids voldaan was.”

Artt. 7 t/m 11 worden onveranderd vastgesteld.

De heer Wieland: Het volle bedrag inééns te betalen is

te zwaar.

De heer De Bruïne: Dan per kwartaal, al geeft dat weder

zooveel méér werk.

De heer Snel: Moet kwartaalsgewijze worden betaald, dan

wordt de verkoop nóg gemakkelijker geraakt. Ik ben er tegen.

Art. 12 wordt op voorstel van het lid Wieland gewijzigd

en zal luiden:

„De belasting is in vier termijnen invorderbaar en moet

„worden betaald vóór den aanvang van elk kwartaal.”

De heer Wieland: Art. 13 kan daardoor vervallen.

Aldus wordt besloten: -

Artt. 14 t/m 16 worden ongewijzigd vastgesteld.

De heer Snel: Is het de bedoeling, de Verordeningen nog

in dit jaar in werking te doen treden, of eerst in het vol-

gend jaar? Ik heb den indruk gekregen, dat de haast, waar-

mede de kwestie werd behandeld, afbreuk heeft gedaan aan

de juistheid ervan. Er deden zich toch twee belangrijke

geschilpunten voor. Ik wilde de eindstemming verdaagd

zien.
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De Voorzitter: Op gebreken zullen de autoriteiten, wier

goedkeuring wordt vereischt, wel zoo vrij zijn te wijzen.

Het geldt nu eenmaal een uiterst-moeilijke aangelegenheid.

… De heer De BruineDe heer Snel komt terug op 's Raads

beslissing tot afhandeling dezer Agendapunten. Dat is niet

geoorloofd.

“De-heer Wieland” Het pachtcontract loopt 31 Maarte, k.

af, er is veel haast bij de zaak.

De Voorzitter Telegrafisch werden eenige autoriteiten

van de inbehandelingneming in kennis gesteld,

‚ Met op één na algemeene stemmen wordt de Verordening

in haar geheel goedgekeurd.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

De heer Snel. Behandeling van punt 7 der Agenda is

vooral urgent, daar dê eigenaar van het betreffend stuk grond

een beter bod van andere zijde ontving, doch den Raad tijd

gaf te beslissen tot deze Vergadering.

De VoorzitterHet punt: „Voorstel tot aankoopvan een

stuk grond in Kampong Malokoe” is in het geheel niettoe-

gelicht, ik heb geen enkel stuk daaromtrent ontvangen.

De heer SnelDe Commissie adhoc voor Woningbouw,

waarvan ik lid ben, doet het voorstel tot aankoop van be-

doeld perceel, Vóór 15 Februari e. k. zoude de betreffende

Commissie schriftelijk rapport uitbrengen en is ze dan ook

bijna met haren arbeid gereed; alle berekeningen zijn ge-

baseerd op aankoop van het stuk grond. |

De heer Van CampenBehandeling van punt 6 is nòg meer

urgent dan punt 7.

De heer De Bruine. Over den voorgenomen | grondaan-
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koop kan hedenavond toch niet worden beslist, Zoolang

geen inzage van de plannen werd gedaan, is beslissing on-

mogelijk. es

De VoorzitterDe Agenda ware in geregelde volgorde
af te handelen.

Punt 4: Ontwerp-Verordening tot heffing en invor-

dering eener belasting onder den naam van

„Motorrijtuigenbelasting” in de Gemeente
Makassar.

De Voorzitter” Wil deze Verordening nog dit jaar van

kracht zijn, dan is spoedigste behandeling gewenscht.

De heer De Bruïne Ik juich dit ontwerp toe, omdat alleen

de gegoede stand ditmaal wordt belast, al is het eigen-

lijk een dubbele belasting, immers de autobezitters worden

reeds middels de personeele belasting getroffen. Verschillende

Raadsleden hebben me verteld, dat er indertijd sprake van

is geweest, de 20 opcenten op de Personeele Belasting op

te heffen als opcenten zouden worden geheven op de

Landsinkomstenbelasting. Sinds 1 Januari 1917 heft de Ge-

meente opcenten op de Inkomstenbelasting, doch daarnaast

bleven de 20 opcenten op de Personeele Belasting gehand-

“haafd.

De heer Wieland. Het was indertijd mijn voorstel de

__onbillijk-drukkende 20 opcenten op de Personeele Belasting

op te heffen.

De heer De Bruïne.” Op den kleinen man, die boven

zijn stand wegens den huizennood, moet wonen, drukt de

heffing van 20 opcenten op de Personeele Belasting te
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zwaar. Wordt deze „Motorrijtuigenbelasting” goedgekeurd,

dan wilde ik in overweging geven, der Commissie voor de

Financiën te verzoeken, om na te gaan, of opheffing der 20 op-

centen op de Personeele Belasting mogelijk zal zijn. Reeds

nu kan deze kwestie in studie worden genomen, dunkt me.

De heer Van Campen: Als lid der Financieele Commis-

sie kan ik verklaren, dat er geruime tijd zal dienen te

verloopen alvorens het bedrag der 20 opcentenheffing kan

worden gemist. Als over twee of meer jaren de toestand

der financiën ’t zullen toelaten, kan de kwestie nader wor-

den overwogen. pe de |

De heer De Bruïne » Te bêginnen met het volgend jaar

ware de heffing van 20 opcenten op de Personeele Belas-

ting al te schaffen bij de nieuwe begrooting.»

De heer Van Campen. Als dat mogelijk blijkt, kan het

geschieden. Ee |

De heer Stocksmeier… Overwegen kan men het voorstel al-

tijd ! |

De heer Snel. Het dranktarief moest dubbel worden ge-

heven, besloot zoo juist de Raad en zie ik er absoluut geen

bezwaar in, de gegoede klasse, welke zich de luxe van

het bezit van auto’s permitteert, flink te laten opbrengen,

al betalen ze dan ook dubbel. Ik wilde zelfs de tarieven

verhoogen en wel:

voor b. instede van f 18.— per jaar . . . . . f 24.—

«

Gn nn 24 nne en 30.

„ d. n nn 90 nee ee en 42

„ € " ”» 48— „se eeen Dá—

oker mnnne nes on
nm & el on 1D neee eeSá
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De Voorzitter Uwe opmerkingen zoudt U straks bij de
artikelsgewijze behandeling der Verordening kunnen maken,

thans worden de algemeene beschouwingen gehouden.

Den Secretaris wordt verzocht de verschillende artikelen

voor te lezen.

Artt. 1 t/m 3 worden ongewijzigd vastgesteld.

De heer De Bruïne Zijn de autoverhuurders vrij ?

De VoorzitterHet lid der Wetgevende Commissie, de
heer Mr. Pet, in de handen van welke Commissie het con-

cept werd gesteld met verzoek om raad, stelde dezelfde

vraag, terwijl het andere lid dier Commissie, de heer Stocks-

meier schreef: „Het komt She niet wenschelijk voor, de

autoverhuurders vrij te stellen, aangezien juist van de we-

gen door de huurauto's een zeer druk gebruik wotdt ge-

maakt en deze dus mede behooren bij te dragen indekosten

van het versterken van bruggen en dergelijke”. Rijtui-

gen van wagenverhuurderijen zijn vrij van Personeele

Belasting. |

De heer De Bruïne … Indien de Gouvernementsambtena-

ren geen vrijstelling genieten voor cen motorrijtuig, is het

niet consequent den technischen ambtenaren bij den dienst

der Gemeentewerken wèl vrijstelling te verleenen. Ik stel

derhalve voor, alinea's 3 en 4 van art. 4 te schrappen.

_Met algemeene stemmen wordt aldus besloten.

De heer Snel.” Het door mij voorgestelde tarief ware

thans ín stemming te brengen.

Het tarief-Snel wordt na stemming verworpen, alleen

wordt aangenomen diens voorstel om voor elken automo-

biel, kennelijk ingericht voor goederenvervoer of voor het ver-

voer van werktuigen, en welke uitsluitend of hoofdzakelijk
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daarvoor wordt gebruikt, f 72.— inplaats van f 60.— per

jaar te heffen. _

De heer Wieland … Het zijn niet de vrachtauto’s, wel-

ke de wegen vernielen, wijl deze als wals werken. Ze

hebben wielen van 20 c/m breedte. Een gewoon rijwiel,

voorzien van aanhangmotor, ware te belasten met f 6.—

per jaar.

De heer Mesman … Voor vrachtauto's met aanhangwagen

kan gerust een bedrag van f 100,— worden geheven.

Met op één na algemeene stemmen besluit de Raad

aldus.

Op voorstel van den heer Wieland wordt al. 1 van art,

5 uitgebreid met letter h: „Voor elkrijwiel met aanhang-

motor-f’6.— per jaar’. |

Artt. 6t/m 24 worden ongewijzigd vastgesteld.

De Verordening in haar geheel ín stemming gebracht,

wordt deze met algemeene stemmen goedgekeurd. |

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt |

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

(De heer Mr. Pet verschijnt ter Vergadering).

Punt 5: Ontwerp-Verordening ter uitvoering van

artikel 5 van het Motorreglement.

Geen der leden algemeene beschouwingen wenschende

te houden, wordt de ontwerp-Verordening artikelsgewijze

voorgelezen. |

Ongewijzigd wordt de Verordening vastgesteld.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt» _

betrekking. hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.
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Punt 6: Besluit No 59/H 19 dd. 24 Januari 1918

van den Gouverneur van Celebes en On-

derhoorigheden inzake niet-goedkeuring der

begrooling dezer Gemeente voor 1918.

De Voorzitter … Gelijk U allen bekend is, kon het Raads-

besluit ter vorige Zitting genomen tot vaststelling der be-

grooting voor het jaar 1918, niet de goedkeuring van het

Hoofd van dit Gewest verwerven. In een gecombineerde ver-

gadering van de Financieele- en Technische Commissie zijn de

door den Gouverneur verlangde wijzigingen (d. i. splitsing

van enkele posten in vasfe- en wisselvallige) overgeno-

men en in overeenstemming daarmede werd de begrooting

gewijzigd.

De heer Van Campen. Op die Commissievergadering was

me niet bekend, wat ik nu weet.

“De Voorzitter.” Het geldt eigenlijk slechts een vorm-

kwestie. De Gouverneur heeft de al of niet goedkeuring in de

_ hand en daarom kan worden tegemoetgekomen aan zijne op-

merkingen.

De heer. Van Campen. De begrooting voor het jaar

1918, werd door mijn medelid der Commissie voor de Fi-

nanciën, den heer Stocksmeier, en mij, met voorlichting

van den Gemeentesecretaris en den Directeur der Ge-

meentewerken, opgemaakt. De Wad. Voorzitter van Uwen

Raad, de heer Volmering, was te kort hier en kon daar-

door weinig medewerking verleenen. Deze begrooting heeft

ons veel tijd gekost, omdat alle posten nauwkeurig wer-

den gewikt en gewogen.

Waar veel geld is, is het gemakkelijk huishouden, dit
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was, zooals bekend, gedurende de laatste maanden van het

jaar 1917 lang niet het geval.

‚Wij namen de begrootingen van andere, ‘grootere plaat-

sen, (die van Samarang in het bijzonder) en de onze (se-

dert een reeks van jaren goedgekeurd) tot voorbeeld.

‘Op de voorgeschreven wijze lag de begrooting ter in-

zage; aan wie daarvoor in aanmerking kwamen, werd een

afdruk gezonden.... niemand deed zich hooren...

De heer Stocksmeier en ik zijn geen op den voorgrond.

tredende personen, maar eenvoudige menschen, die kalm

hun werk en plicht trachten te doen,— zoo goed en zoo

kwaad hunne bekwaamheden dit toelaten. |

„Op Uw verzoek, Mijneheeren, en uit eigen vrijen wil,

hebben wij het lidmaatschap van de Commissie voor de

’ Financiën aangenomen, en de zware taak aanvaard, toe-

zicht op het geldelijk beheer der Gemeente te houden. Ik

meen te mogen spreken van zware taak, daar deze Ge-

‘meente een boekhouding voert, welke niet gemakkelijk

meer te overzien isen van de Financieele Commissie voor een

goede contrôle soms een tegenboekhouding eischt, bestaan-

de uit aanteekeningen.

Het trof ons daarom diep, méér dan in enkele woorden is

vast te leggen, dat de begrooting te bevoegder plaatse af-

keurend was besproken. Wanneer toch die begrooting

maar lukraak aan U was voorgelegd, steunende op het

vertrouwen in ons gesteld, — dan zouden wij ons aan een

daad hebben schuldig gemaakt, welke ons een onzer kost-

_baarste bezittingen zoude hebben ontroofd, n. l. ons zelfrespect.

Tot onze voldoening is Evenwel gebleken, dat de wei-

gering tot goedkeuring alleen heeft berust op het verschil
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in opvatting van wat vaste en wisselvallige uitgaven zijn. Onze

opvatting wordt gedeeld door de groote Gemeenten op Java.

Door eenige kleine wijzigingen te brengen in de om-

schrijving der posten in de toelichting, is aan het be-

zwaar van den Gouverneur tegemoet te komen. |

Ingevolge het bepaalde bij art. 18 van het Decentralisa-

tiebesluit wordt echter het Hoofd van het Gewest een

begrooting aangeboden, nergens is door mij een bepaling

gevonden, waarbij overlegging van een toelichting (zooals

wij deden) verplichtend is gesteld. Bedoelde uitgewerkte

staat gaf aanleiding tot niet-goedkeuring. De toelichting

komt mij voor te zijn een afzonderlijke en huishoudelijke

opgave, welke dan ook nergens door het Hoofd van Ge-

west wordt onderteekend. (Ziet blz. 40 van de begroo-

ting).

Voor een goede contrôle en tenuitvoerlegging zal echter

weder een toelichting op de veranderde toelichting noodig

blijken, immers, het gaat niet aan, om ondergeschikt per-

soneel sommen toe te staan zonder duidelijke aanwijzing

hoevéél personeel, mandoers, koelies, stokers, enz. behooren

in dienst. te zijn. .

Over de reden, waarom ik op de overhaast gehouden

bijeenkomst met den Gouverneur niet geheel beslagen ten

ijs kon komen, zal ik straks in de te houden geheime Ver-

gadering een oogenblik het woord verzoeken.

Ik heb gezegd.

De Voorzitter. De Raad kan m.i. den heer Van Campen

dankbaar zijn voor zijne rede, tòch wil het me gewenscht

voorkomen, de begrooting zoo spoedig mogelijk goedgekeurd

te krijgen en dat doel wordt bereikt, door in te gaan op de
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wenschen van den doiernedt, waafmede ten slotte ook

de heer Van Campen accoord gaat,

De heer Van Campen De toelichting, zooals die oor-

spronkelijk was samengesteld, is noodig ; het gaat toch niet

aan, het aantal koelies niet in de specificatie op te nemen,

door alleen te spreken van „koelieloonen”. Alle Gemeenten

richtten de begrooting op dezelfde wijze in als door deze

Gemeente geschiedde, waarom wordt de onze dan niet goed-

gekeurd ?

De heer Snel. Als lid der Commissie voor de Financiën

wilde ik opmerken, dat ik vermeen, dat de heer Van Campen

een vormkwestie aanroert, als hij beweert, dat de begrooting

en de toelichting daarop, twee afzonderlijke dingen zijn.

Naar den vorm heeft bedoelde heer gelijk. Aan den anderen

kant, als de Gouverneur vermeent aanmerkingen te moeten

maken, gaat het niet om de begrooting-zêlve, doch om het

geheel, d.i. begrooting plus uitgewerkten staat daarop. Er is,

zooals reeds door den heer Stigter ter Commissievergadering

werd opgemerkt, te véél toegelicht. Als het Hoofd van dit

Gewest van oordeel is, dat in strijd met de bepalingen werd

gehandeld, dan moet niet dadelijk worden gedacht aan per-

soonlijke gepiqueerdheid: er is geen kwestie van, dat het

door U, heer Van Campen, den heer Stocksmeier en den

Secreiaris gepraesteerd werk ‘niet op prijs zoude worden

gesteld. Ook de Gouverneur weet, dat sérieus werd gear-

beid. Het niet-goedkeuren door den Gouverneur is hem

voorgeschreven door de wet, het publiek kan goede contrôle

op de uitgaven eischen.

Wij hebben St. bl. 1910 No. 260 gelezen en weten, dat

wisselvallige en vaste posten niet vermengd mogen worden.
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Dat niet tijdig een gewijzigde begrooting werd opgemaakt

voor de terugbetaling der gelden, geleend. van de Wees- en

Boedelkamer te Samarang, is eenvoudig dááraan toe te schrij-

ven, dat het door de groote drukte ons door het haofd is

gegaan. |

Het is het recht van den Gouverneur de goedkeuring te

onthouden en kunnen wij wel een hooge borst opzetten,

omdat het geval ons onaangenaam aandoet, - echter, als con-

trôleerend Hoofdambtenaar heeft de Gouverneur aan de wet

te voldoen. De Gouverneur heeft volkomen gelijk.

De heer Van Campen: Bijna geheel onvoorbereid werd

ik uitgenoodigd op een conferentie met den Gouverneur

ter bespreking van de motieven, welke leidden tot niet-

goedkeuring. De aanmerkingen van dien Hoofdambtenaar

golden niet de begrooling-zelve, doch den uitgewerkten staat.

Eene suppletoire begrooting, waarvan telkens wordt gerept,

kent de Indische Locale Raad niet, bovendien de dienst 1917

blijft open tot Juni 1918. Als dus een gewijzigde begrooting

voor het dienstjaar 1917 vóór Juni 1918 is ingediend, is

dat tijdig genoeg. De gewijzigde begrooting voor het jaar

1917 kan toch van geen invloed zijn op de goedkeuring van

de begrooting voor 1918? |

De heer Snel. Of een leening werd afbetaald, dient de

Gouverneur te weten, dat is een uitgave.

De heer Van Campen Het is een kleinigheid, aan de

wenschen van den Gouverneur tegemoet te komen, het kost

der Gemeente alleen wat extra drukkosten. Een extra toe-

lichting op de toelichting zal echter noodig zijn, speciaal

ter bevordering van een behoorlijk toezicht.

De heer De Bruïne» Het heeft me verbaasd, dat in een
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Gemeente met groote uitgaven als deze, een Commissie voor

de Financiën con amore daarop toezicht houdt. Een goed-

beheerde Gemeente dient daarvoor een speciaal ambtenaar

te hebben.

De Voorzitter» Wellicht zal de te benoemen Burgemeester

tijd kunnenvinden tot grondig-contrôleeren der financiën.

De heer Van Campen. Nogmaals zij het opgemerkt, een

Hoofd van Gewest behoeft alleen een begrooting goed of

af te keuren, niet de toelichting daarop.

De heer Stocksmeier: Toen in de Makassaarsche Courant

een entrefilet verscheen over het niet-goedkeuren der Ge-

meentebegrooting voor 1918, moet bij Raadsleden en pu-

bliek, die niet in direct contact staan met de Commissie

voor de Financiën, de indruk gewekt zijn, dat deze Commis-

sie op hoogst-laakbare wijze heeft gehandeld en is het dáár-

om, dat ik de gerezen kwestie wil toelichten. De bemer-

kingen van den Gouverneur bestaan feitelijk slechts uit

kleinigheden, in het bijzonder de opmerking inzake het sa-

menbrengen in de toelichting van vaste- en wisselvallige

posten. De best-beheerde Gemeente van N.-Indië, n. 1.

Samarang, doet precies het zelfde als deze. Ik verwijs daar-

voor ‘naar blz. 28 der toelichting op de begrooting dier

Gemeente voor 1917, art. 43 —, waarop, in één post dus,

werden gebracht: 10 mandoers ad gemiddeld f 25.— per

maand, d. i. f 3000.—”, dat noemt de Gouverneur een

vaste uitgave. Verder: „Onderhoud van 17 karren”, „Ver-

nieuwing en onderhoud van gereedschappen”, „Onderhoud

van alle metsel-en kunstwerken”, welke toch alle zeker

wisselvallige posten zijnen zoo zou ik met het opnoemen

van voorbeelden voort kunnen gaan. Als de begrooting
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dezer Gemeente voor 1918 niet wordt goedgekeurd, doch

eerst dient te worden gewijzigd, — dan is het logisch gevolg,

dat alle of bijna alle Indische Gemeentebegrootingen niet

mogen worden goedgekeurd, hetgeen ik me toch niet goed

kan indenken. Ware de Commissie voor de Financiën geraad-

pleegd, dan zoude ze met plezier met de gemaakte opmer-

king rekening hebben gehouden, want op zichzelve be-

schouwd, zijn de aanmerkingen volkomen juist. Ik wilde

den Raad het volgende voorstellen : .

In voldoening aan de wenschen van den Gouver-

neur wordt de Begrooting gewijzigd, deuitgewerkte staat

ter toelichting der Begrooting worde slechts in zóóverre

gewijzigd, als in overeenstemming te brengen is met een

goed en oordeelkundig beheer van de financiën der Ge-

meente, d. w. z. dat in dien staat niet vermeld wordt b.v.

koelieloonen …. . . f 900,—”’, maar:

„6 koelies ad f 0.50 per dag =f 3.— per dag gedurende 300

dagen — f 900.—”,

niet.” „mandoers . . . . f 600.—”, maar:

„2mandoers ad

f

1- per dag gedurende 300 dagen —=tf 600. —”.

Deze nadere aanduiding van het aantal mandoers, het

aantal koelies is noodzakelijk, teneinde een behoorlijke

contrôle te kunnen uitoefenen op het aantal dier werklie-

den, dat geregeld aan den arbeid is.

De Voorzitter: Ik vermeen, dat geen der leden bezwaar

tegen Uw voorstel kan hebben,

De heer Wieland … Na al deze toelichtingen, stel ik den

Raad voor, niettegenstaande het advies van den Gouver-

neur, zonder eenige wijziging de begrooting opnieuw in te

dienen bij dien Hoofdambtenaar.
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De heer Stocksmeier … Daarmede kan ik me niet vereenigen.

De heer Snel. Het. zijn radicale maatregelen, waarbij ik

me niet kan nederleggen. lets anders zoude het zijn, als

het ging om principieele. kwesties, als een stuk gezag werd

opgeofferd, doch het betreft slechts een vormkwestie. De

Gouverneur doet niet anders dan’ zijn plicht; het zoude

dwaasheid zijn en Rechthaberei de begrooting ongewijzigd

terug aan te bieden. Ik kan me desnoods vereenigen met

het voorstel van den heer Stocksmeier, doch nòg beter

met dat van den heer Van Campen. Een toelichting op een

toelichting is gemakkelijk genoeg te maken. Naast de be-

staande toelichting kome dan een aanvullende.

_ De Voorzitter … Geen enkel cijfer werd in de begrooting

veranderd door den Gouverneur.

De heer Van CampenWorden begrooting en toelich-

ting daarop, in den zin als aangegeven door den Gouver-

neur gewijzigd, dan zal de Algemeene Rekenkamer t. z. t.

wel aanmerkingen maken bij het nazien der ‘begrootings-

rekening.

_ De heer Wieland … Ik vind het geval sneu voor de Com-

missie voor de Financiën.

De Voorzitter … Het werk der Commissieleden, de heer n

Van Campen en Stocksmeier, wordt geapprecieerd door den

Raad. Tegen tegemoetkoming aan het verlangen van den

Gouverneur bestaat mi. geen bezwaar.

__Z.h.s. wordt besloten de begrooting met uitgewerkten

staat in den door den Gouverneur aangegeven zin te ver-

“anderen en opnieuw aante bieden ter goedkeuring.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.
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De Voorzitter: Een gewijzigde begrooting voor 1917,

voor zoover betreff de van de Wees- en Boedelkamer te

Samarang geleende gelden, werd opgemaakt en heeft ter

visie gelegen.

De heer Van Campen: In dit geval is geen enkele fout

of geen verzuim begaan, de dienst blijft, gelijk reeds op-

gemerkt, open tot einde Juni 1918, er was dus nog alle tijd.

Het concept-besluit wordt goedgekeurd en gearresteerd.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 7: Voorstel tot aankoop van een stuk grond

in kampong Malokoe.

De Voorzitter: Van een voorstel heb ik niets kunnen

ontdekken ; wellicht kan de heer Snel als lid der Commissie

ad hoc mondeling inlichtingen verstrekken.

De heer Snel” Het is gewenscht, ter afronding van het

reeds in Kampong Malokoe door de Gemeente aangekocht

perceel, een stuk grond van den heer Mr. Pet aan te koopen.

Thans kan de Gemeente dien grond goedkoop verkrijgen ;

naderhand als de huizen er eenmaal staan, zal de grond

in waarde stijgen. Ik vernam, dat den heer Mr. Pet een hoo-

ger bod is gedaan en hij spoedige decisie van den Raad

wenscht. De koopprijs bedraagt rond f 3000. -, d. i. on-

geveer f 2,08*per M* incl. overschrijvingskosten ; het ter-

rein heeft een oppervlakte van 1522 M2.

De heer De Bruïne. Waar geen enkele teekening of

becijfering wordt overgelegd, geef ik in overweging de

beslissing te verdagen.
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De heer Mr. Pet. De zaak is reeds drie maanden han-

gende, ik verlies bij den koop door de Gemeente f 1500,—

door afwijzing van het hoogere bod.

De heer Snel. Een beslissing over al of niet aankoop

kan hedenavond wel worden genomen.

De heer Van Campen Ik ben voor oogenblikkelijken

aankoop, ik ken het terrein door eigen aanschouwing.

De heer Wieland. De grond is zeker niet duur, toch

verklaar ik me tegen aankoop ervan. De Gemeente moet

zich houden aan het door de Regeering goedgekeurde

bouwplan.

De heer De BruïneIk heb er bezwaar tegen, met zùlke

voorstellen te worden overvallen en acht me niet verant-

woord tegenover het publiek als ik vóór aankoop stem op

dit oogenblik.

De heer Snel» Het bouwplan der Gemeente is wel aan-

genomen, doch nog niet uitgewerkt. Na zeven vergaderin-

gen over woningbouw komt ten slotte een kink in de ka-

bel, met den aankoop was n.l. rekening gehouden. Wij

loopen vast, als de koop niet doorgaat.

De heer Wieland. Zijn reeds stappen gedaan om den

tusschenliggenden grond, d.i. Gouvernementsgrond, aan te

vragen ? Noemt U’ eens cijfers op van afkoop van Inl.

bezitsrechten, heer Snel, er werden onlangs daar weder

nieuwe Inlandsche woningen gebouwd met zink gedekt. Het

wordt te kostbaar. ’

De heer Snel. Ter eerstvolgende Raadszitting kan ik U

_calculatiën verschaffen. De Raad heeft het thans over al of

niet aankoop van een stuk grond van den heer Mr, Pet,

niet over Gouvernementsgrond.
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De heer Van Campen. Wiens schuld is het, dat geen
enkel stuk, zelfs geen voorstel, ter Vergadering kan wor-

den geraadpleegd ?

_…De Voorzitter. Ik geef den heer De Bruïne volkomen
gelijk, dat afdoening van zaken op die manier .onmoge-

lijk is. Men had tijdig stukken moeten indienen.

Met 6 tegen 5 stemmen (de heer Mr. Pet wenscht zich
van stemming te onthouden) wordt tot aankoop van het
stuk grond tegen den prijs van f 3000.— besloten.

Punt 8: Voorstel tot wijziging van de Verordening

op het nummeren van perceelen, woon-

huizen en andere gebouwen en het gebruik

van naamborden in deze Gemeente.

De Voorzitter: De hier ter stede aangemaakte nummer-

plaatjes voldoen niet, zoodat een ander adres werd ge-

zocht. De bedoeling is geëmailleerde plaatjes aan te bren-

gen, waarvoor de Verordening eenigszins dient te worden

gewijzigd, daar de kleur der cijfers wordt veranderd. Ik

stel voor, de Wetgevende Commissie om raad te verzoeken.

Aldus wordt besloten.

Punt 9: Beslissing omtrent het al dan niet feeste-

lijk inwijden van het nieuwe Raadhuis.

De Voorzitter: Het nieuwe Raadhuis kan op 1 of 15

Maart e‚k. worden betrokken. Gaarne laat ik de beslissing

omtrent al of niet feestelijke inwijding aan den Raad over;

ik zou zeggen, dat het ter bezichting stellen gedurende

eenige dagen voor het publiek, voldoende is.
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De heer De Bruïne: De eerste-steenlegging geschiedde

reeds op feestelijke wijze, zoodat het weder maken van

kosten niet gewenscht is.

De heer Van Campen: De eerste Vergadering in het

eigen huis zou een feestelijk tintje kunnen hebben.

De heer Mesman: Het Raadhuis heeft tòch al zooveel

gekost, zoodat op een paar honderd gulden meer of minder

niet behoeft te worden gekeken. Ik gevoel wel iets voor een

feestelijke inwijding.

De heer Snel: De Commissie voor de Financiën heeft

bezwaren.

Met 7 tegen 5 stemmen wordt besloten geenfeestelijkheid

aan de inwijding van het nieuwe Raadhuis te verbinden.

De VoorzitterHet is in verband met de spoedige ge-

reedkoming van het Raadhuis, dat ik in opvolging van het

bepaalde bij art. 39 al. 1 der Kiesordonnantie (Stbl. 1908

No. 53) in overweging geef, te bepalen, dat het Stembureau

in den vervolge zitting zal hebben in het nieuwe Raadhuis

en niet meer in de Club „Soranus”, zooals eertijds.

Conform besluit de Raad.

De Voorzitter. Ik ontving als Voorzitter van Uw College

een dagvaarding, om 15 Februari e.k. voor den Raad van

Justitie te verschijnen; de heer Mr. De Wit begint nl. een

procedure over een stuk grond in de Tempelstraat, over

een gedeelte waarvan een openbare weg loopt. Ik stel voor

een procureur te stellen en wel den heer M. L. M. van der

Linden. |

… De heer Mr. Pet. Een andere keuze is er niet, waar de

heer Mr. De Wit zijne zaak aan den heer Mr. Paulus toe-

vertrouwde.
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Besloten wordt den heer V.d. Linden te verzoeken voor

den Voorzitter op te treden en verder het noodige te ver-

richten. | |

De heer SnelIk geef in overweging, de zitting met ge-

sloten deuren te verdagen wegens het vergevorderd uur,

De heer Van CampenTwee punten der geheime Agenda

zijn zeer urgent, zoodat ik voorstel de zitting met gesloten
deuren thans wèl te houden.

Aldus wordt met op één na algemeene stemmen besloten.

Te 10.15 ure des avonds gaat de Raad in een zitting met

gesloten deuren over.

Voor de opmaking:

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 1 Februari 1918 (gedeelte-

lijk) en 26 Februari 1918.

De Voorzitter:

J. BREUKINK.
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