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No. 4 26 Februari 1918.
 

NOTULEN‚van het verhandelde ín de Openbare

Vergadering vân den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

… dag, den 26en Februari 1918, ten Raad-

huize (Stalstraat.)

mmm

Voorzittter + Assistent-Residerit J. Breukink.

&

AGENDA.

1. Arresteering van de Notulen der ‘Vergadering van 1

Februari 1918.

2. Verordening tot wijziging van de regelen, waarnaar het

dagelijksch beheer over de algemeene begraafplaatsen

te Makassar wordt gevoerd, afgekondigd in de Javasche

Courant van 6 September 1912 No. 72, zooals die zijn

„gewijzigd bij de Verórdening tot wijziging van de re-

gelen, waarnaar het dagelijksch beheer over de alge-

meene begraafplaatsen te Makassar wordt gevoerd, af-

gekondigd in de Javasche Courant van 11 December

1914 No. 99.

3. Verordening tot vaststelling -van het Gemeentelijk wa-

pen.

4, Vaststelling van de modellen van kohier en aanslag-

biljet inzake Vergunningsrecht.

5. Procesverbaal van het voltooide werk: Het aanleggen

van straatgoten in de Chineesche Sociëteitsstraat

en gedeelte der Zandzeestraat.
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6, 2 Processenverbaal van afkeuring van inventarisgoede-

10.

11,

_g. Ambtenaar belast met de inning der hoftdgl

ren ín verantwoording bij den Directeur der Gemeen-

tewerken.

Rapporten der Commissie voor de Financiën inzake

accoordbevinding van de volgende verantwoordingen

van den ; |

Directeur der G.W. over het 2e en 4e kwartaal 1917;a.

b. Gemeentesecretaris „ „ 2e „4e 5 n

c. Keurmeester nn 2e,de „ »

d. Collecteur „mede nde „ „

e. Marktmeester over het 1e,2e,Je en 4e „ 5

f. Opziener der Europeesche Begraafplaats over het

le en 4e kwartaal 1917.
ide

  

   
dgnbetästing

over het 2e en 4e kwartaal 1917. oe
Schrijven No. 129/R ddo. 5 Februari 1918 van den In-

specteur van den Waterstaat alhier betreffende versla-

gen nopens de werken tot werbetering van het bij de

Gemeente in beheer zijndwegennet en nopens den-bouw

van een Raadhuis, eene Gemeèentewerkplaats ens

zijnen in de Gemeente Makasser.

Besluit No. 127/H19 ddo.® Februari 1918 van den Gou-

verneur van Celebes en Onderhoorigheden inzake goed-

keuring van de begrooting dezer Gemeente voor 1918.

Besluit No. 126/HI9 ddo. 9 Februari 1918 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden inzake

goedkeuring eener gewijzigde begrooting voor 1917.

Schrijven No. 329/I1 ddo. 5 Februari 1918 van den len

Gouvernements-Secretaris inzake verhooging der bezol-

diging van den te benoemen Burgemeester.



12.

13.

14.

“15.

16.

17.

18,

19,

20.
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Voorstel van den Directeur der G.W. tot het van het

Gouvernement in beheer vragen van een stuk grond,

gelegen achter het nieuwe Raadhuis.

Voorstel van den Directeur der G. W. tot verleening

eener gratificatie ad f 50.aan den Opziener bij den

Reinigingsdienst, J. W. Overbeek.

Schrijven No. 61 ddo. 15 Februari 1918 van den Ge-
meentekashouder inzake aanstelling van een Klerk, een

_bureau-oppasser, beschikbaarstelling van een bedrag

voor schrijfbehoeften.-en aankoop eener brandkast.

Verzoekschrift vari -Sangkala ddo. 14 Januari 1918, tot

afstand van een stuk grond aan den Roembiaweg.

Schijns No. 44 ddo. 10 Februari 1918 van het Bestuur

er50 piëteit „ De Harmonie” alhier inzake oprichting

van een nieuw Clubgebouw.

 

Verzoekschrift ddo. 10 December 1917 van den heer

M. L. M. van der Linden qq. de N. V. Handelsvereeni-

ging voorheen Reiss & Ca. inzake ruil van grond in

kampong Oedjoeng Tara

Besluit No. 699/D dao:12 Januari 1918 van den Di-

recteur der B.0.W. inzake opdracht aan den Hoofdin-

genieur D. A. Koster zich naar hier te begeven in het

belang van de voorbereiding der drinkwatervoorziening

te dezer stede.

Gouvernementsbesluit No. 26 ddo. 31 December 1917

inzake aankoop ten behoeve van den Lande van stuk-

ken grond, vrijmaking van Inlandsche grondrechten enz.

Schrijven No. 118/A ddo. 5 Januari 1918 van den Di-

recteur B.B. inzake samenstelling in een overzichtelijken

vorm van de bepalingen ten aanzien van den afstand

 



26 Februari 1918. — BR

21.

22.

… 23.

24,

25,

26.

27,

 

voor korten. tijd van tot het vrij Staatsdomein behoo-

rende stukken grond.

Schrijven No. 517/G.B. ddo, 4 Februari 1918 van den

Directeur van Gouvernementsbedrijven inzake electrici-

teitsconcessie voor deze Gemeente.

Schrijven dd. 30 Januari 1918 van het Voorloopig Be-

stuur der Vereeniging „Makassaarsche Ziekenverpleging’’

alhier inzake ziekenhuisplannen.

Schrijven ddo. 31 Januari 1918 van de Sportclub „Ma-

kassar’’, houdende het verzoek om vergunning tot het

aanbrengen van afneembare doeken of matten aan de

omrastering harer tennisbanen.

Verzoekschrift ddo. 13 Januari 1918 van de N. V. Mo-

lukken Veem, alhier inzake aanleg eener lorriebaan

langs den Coehoornweg en Verlengden Coehoornweg.

Ontslagaanvrage ddo. 31 Januari 1918 van den ten

‘Klerk ter Gemeentesecretarie Ong Hok Hian wegens

overgang in particulieren dienst.

Benoeming van een Commies ter Gemeentesecretarie.

Hernieuwd verzoek van den gewezen Commies ter Ge-

meentesecretarie alhier: J. A. M. Hanssens te Buiten-

zorg om uitkeering eener schadeloosstelling van f 800. —.

28. Geheim.

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, J. C. de Bruïne,

M. C. H. Buné, W. F. van Campen, J. A. E.

van Deursen, Hamzah daeng Mapata, H. Mesman,

Nio Eng Boe, Mr. H. A. Pet, W, C, Snel, J. H.

Stocksmeier en G. Wieland.
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Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Hadji Mohamad

Saleh wegens ongesteldheid en The Liong Tjiang

wegens verhindering.

Zonder kennisgeving is afwezig het lid A. W. G.
Stigter.

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

Te 6.30 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering. |

De Voorzitter: Mijne Heeren, Mag ik U een oogenblik

van plechtige stilte verzoeken: -…

Ik open deze: Raadszitting met een enkel woord van sym-

pathie en hoogachting ter nagedachtenis van mijn oud-col-

lega, Einthoven, in leven Assistent-Resident van Makassar,

indertijd een beminnelijk, levenslustig en belangstellend

ambtenaar, die ruim 2 jaren den Voorzittershamer hanteer-

de, en ondanks een sleepende ziekte, alles, wat in zijn ver-

mogen was, gedaan heeft voor de belangen van Uwe Ge-

‚meente.

Openlijk betreur ik in deze Raadszitting namens U allen

zijn al te vroegtijdig overlijden, en spreek met volle over-

tuiging de hoop uit, dat de naam van Johan Arius Einthoven,

gegrift op den gedenksteen aan den voorkant van het nieu-

we Raadsgebouw, in dankbare herinnering zal blijven voort-

leven bij alle ingezetenen van de Gemeente Makassar.

De heer Wieland: Ik stel voor, der Weduwe het diep

leedwezen van den Raad te betuigen.

Aldus wordt besloten.
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Punt 1: Arresteering van de Notulen der vergade-

ring van | Februari 1918.

De Voorzitter: De concept-Notulen werden na rondlezing

met een enkele opmerking terugontvangen. Ik stel voor, ze

goed te keuren en te arresteeren.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.

Punt 2: Verordening tot wijziging van de regelen,

waarnaar het dagelijksch beheer over de

algemeene begraafplaatsen te Makassar

wordt gevoerd, afgekond gd in de Javasche

Courant van 6 September 1912 No. 72,

zooals die zijn gewijzigd bij de Verorde-

ning tot wijziging van. de regelen, waar-

naar het dagelijksch beheer over de be-

graafplaatsen te Makassar wordt gevoerd,

afgekondigd in de Javasche Courant van

11 December 1914 No. 99.

De Voorzitter: In ’s Raads-zitting van den 3en Januarij.l.

werd. dit onderwerp reeds behandeld. Thans wordt het be-

treffend besluit vastgelegd in een verordening, waartegen

m.i. geen bezwaar kan bestaan.

De Verordening wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer De Bruïne: Zoude het geen aanbeveling ver-

… dienen, bij den ingang van de Europeesche Begraafplaats

een portiek te bouwen ter beveiliging tegen denregen

van begraafplaatsbezoekers ? Er is daar in het geheel geen

gelegenheid tot schuilen.



— O1 — 26 Februari 1918,

De Voorzitter: Er zijn plannen hangende, de begraaf-

plaatsen aldaar te sluiten.

De heer De Bruïne: Wanneer kan dat gebeuren ? Toch

zeker niet vóór het volgend jaar, zoodat nog één west-

moesson wordt medegemaakt. Het behoeft niets kostbaars

te worden, die portiek; de bijbouw kan van tijdelijken aard

zijn. |

De, Voorzitter: M.i. ware der Technische Commissie

volmacht te geven het werk naar hare inzichten te doen

uitvoeren. |

De heer Snel: Daartegen heb ik bezwaar.

De Voorzitter: Dan zoude het werk zondere nadere raad-

pleging kunnen worden uitgevoerd na ingewonnen advies

van de Technische- en de Financieele Commissie.

Conform besluit de Raad.

Punt 3: Verordening tot vaststelling van het Ge-

meentelijk wapen.

De Voorzitter: Tegen de vaststelling der Verordening zal

wel geen bezwaar bestaan.

Ongewijzigd wordt de Verordening vastgesteld,

Punt 4: Vaststelling van de modellen van kohier en

aanslagbiljet inzake vergunningsrecht.

De Voorzitter: De modellen werden opgemaakt, hebben

‘ter visie gelegen, doch worden ingevolge het bepaalde bij

art. 49 al. 2 der Locale Raden-Ordonnantie door Uw College

vastgesteld.

De modellen worden goedgekeurd en vastgesteld.
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De Voorzitter: Een woord van dank breng ik aan de

Commissie voor het Vergunningsrecht voor de toewijding,

waarmede zij de ingekomen rekesten (72 in getal) in be-

handeling nam, zoodat het mogelijk zal blijken, de belasting

nog over het eerste kwartaal 1918 te heffen.

(Handgeklap).

Punt 5: Procesverbaal van het voltooide werk: Het

aanleggen van straatgoten in de Chineesche

Societeitstraat en gedeelte der Zandzeestraat.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 6: 2 Processenverbaal vanafkeuring van inven-

tarisgoederen in verantwoording bij den

Directeur der Gemeentewerken.

Wordt voor notificatie aangenomen.

Punt 7: Rapporten der Commissie voor de Financien

inzake accoordbevinding van de volgende

verantwoordingen van den:

Directeur der G. W. over het 2e en 4e kwartaal 1917;

e
r
a
s
S
S

Gemeentesecretaris „ „ 2e „ 4e S »

Keurmeester „ „ 2e „ 4e S a

Collecteur * „ „ 3e „ 4e nn

Marktmeester „ »„ Îe,2e, Jeen4e , „

Opziener Europeesche Begraafplaats over het le en 4e

kwartaal 1917.

2. Ambtenaar belast met de inning der hondenbelasting

over het 2e en 4e kw. 1917.
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De Voorzitter: Ik wilde opmerken, dat de verantwoor-

dingen reeds geruimen tijd geleden geverifieerd werden door .

de Commissie voor de Financiën, doch de tapporten eerst

onlangs werden ontvangen.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

De heer De Bruïne: Niet alleen de rapporten waren ter

lezing te leggen, doch ook de daarbij behoorende verant-

woordingsstukken. |

De Voorzitter: Als U in die stukken belang stelt, zullen

ze te allen tijde met genoegen ter beschikking worden ge-

steld.

Punt 8: Schrijven No. I29/R dd. 5 Februari [918

van den Inspecteur van den’Waterstaat alhier

betreffende verslagen nopens de werken tot

verbetering van het bij de Gemeente in beheer

zijnd wegennet en nopens den bouw van een

Raadhuis, eene Gemeentewerkplaats en Ma-

gazijnen in de Gemeente Makassar.

De Voorzitter : De-inhoud van het schrijven en de rapporten

zijn U allen bekend.

De heer De Bruïne: Het is me opgevallen, dat op ultimo

1917 aan den bouw van het Raadhuis ruim f 62000.— waren

verwerkt, terwijl door den Raad slechts een bedrag van

f 45000.— was gevoteerd. Hoe zit dat?

De Voorzitter: De vergrooting der te klein gebleken Raad-

zaal was niet begrepen in het bedrag van f 45000.—. Die

verbouwing eischte een extra-bedrag van f 7000—.

De heer Van Campen: Een bedrag van niet minder dan
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f 963.— werd alleen al uitgegeven voor koperen deursloten !

De Voorzitter: Tot hoever de Directeur der G. W‚ met

de overschrijding der begrooting kon gaan, zal de Com-

missie voor de Financiën wel kunnen mededeelen.

De heer Van Campen: Van een verhooging der limite

van f 52000.— is me niets bekend.

De heer Wieland: Ook der Technische Commissie is van

een toegestane overschrijding niets bekend.

De Voorzitter: De Directeur der G.W. gelieve de kwestie

toe te lichten. dea

De Directeur der G. W.: Het werk is uitgevoerd volgens

de begrooting, doch de „prijzenkan materialen als ijzer,

cement, enz, welkeuit 's Lands voorraad zouden worden

betrokken, waren niet te krijgen. Den bouw te stoppen,

ging niet, zoodat veel hoogere prijzen moesten worden aan-

gelegd voor meerdere artikelen dan vermeld in de begroo-

ting. In die verhoogingen is echter de Technische Com-

missie gekend,

De Voorzitter; Waarom geen suppletoire begrooting van

het werk gemaakt ?

De Directeur der G. W.: Dat is practisch onmogelijk,

wijl dan in elke Raadsvergadering een begrooting zoude

moeten worden behandeld. ‘ |

De heer De Bruïne : Ik neem aan, dat de materialen in prijs

zijn gestegen en de Technische Commissie daarvan kennis

kreeg, doch de overschrijding met ruim !/4 der begrootings-

„som had door den Raad moeten worden goedgekeurd.

De heer Snel: Maandelijks worden toch staten ingediend

omtrent den stand van het werk, terwijl de dagrapporten

eveneens aangeven, wat is verwerkt. De Commissie voor
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de Financiën verifieert de uitgaven. Ik voel er niets voor, dat

het beter ware geweest, de kwestie bij den Raad aanhangig

te maken. De betrekkelijke rapporten liggen ter visie, de

Raad had dus gelegenheid de overschrijding der posten te

zien. |

De Voorzitter: De deursloten hebben veel koper, dat is

duur.

De heer De Bruïne: Zulke dure sloten waren niet nood-

zakelijk, waarom niet goedkoope aangeschaft voor tijdelijk,

in afwachting van betere tijden ?

De heet Buné: Op de dagrapporten heb ik nooit ver-

meld gevonden, dat materialen werden ingekocht.

De heer Van Campen : Eenige contrôle op de uitgaven

“is pas mogelijk geworden sinds op mijn verzoek een apart

register daarvoor is aangelegd door den Directeur der G.W.

De Commissie voor de Financiën kan niet taxeeren, of ge-

kocht ijzer of cement te hoog in prijs was, zulks behoort

meer tot de taak der Technische Commissie. Indertijd werd

door dit College besloten, geen eenigszins belangrijke reke-

ning ten laste der Gemeente te betalen voor geleverde mate-

rialen, dan te voren geviseerd door de Technische Com-

missie of een harer leden.
De heer Wieland: Een rapport over een bouwwerk heb

ik nimmer gezien als lid der Technische Commissie en

dagrapporten over November 1917, mij in Februari 1918 ter

teekening gezonden door den Directeur der G.W., weigerde

ik voor „gezien” te teekenen. Stukken omtrent aankoop van

materialen heb ik evenmin ooit ontvangen.

De heer De Bruïne: De kwestie ware thans voor de toe-

komst te regelen, Er is toch tevoren wel te becijferen, wàt
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noodigzal zijn, daarnaar kunnen de inkoopen ineens tijdig

worden geregeld. B. v. kan hiermede rekening worden ge-

houden bij den beoogden woningbouw van Gemeentewege.

De Voorzitter: In verband met de hevige regens heb ik

nog niet het voorgenomen bezoek aan Kampong Malokoe,

waar de Gemeente zal bouwen, kunnen brengen, vandaar

dat de indiening van het rapport door de betreffende Com-

missie wat wordt vertraagd.

De heer Mr. Pet: Ik ben niet tevreden met het toezicht

der Commissie voor de Financiën en met hetgeen de heer

Van Campen hieromtrent opmerkte. De ingediende rekeningen

dienen te worden getoetst aan de betreffende begrooting

van het uit te voeren werk.
De heer Van Campen: Zoo’n contrôle is ondoenlijk ;

„eenige verbetering in den toestand trad eerst in, toen ik

den Directeur der G.W. verzocht, specificaties der verschil-

lende posten in een register op te nemen.

De heer Mr. Pet: Wie is dan de schuldige inzake het

uitgeven van gelden boven de begrooting, een overschrij-

ding, welke de Raad nimmer goedkeurde ? ‘Daarvan diende

de Raad behoorlijk op de hoogte te zijn, de Directeur der

G.W. had dienen te waarschuwen.

De Voorzitter: De B. O. W. overschrijden de vast-

gestelde begrootingen ook wel zonder speciale machtiging.

De heer Mr. Pet.» Wat de B.O.W. doen, behoeft de Ge-
meente nog niet na te volgen.

De VoorzitterDe bedoeling is dus, den Directeur der

G. W. meer aan banden te leggen, dcor hem te gelasten

zich te houden aan de cijfers der begrootingen. Elken dag

neemt de luxe meer toe.
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De Directeur der G.W.” Bij het Departement der B.O.W.

werd cement aangevraagd, doch niets kon worden afgestaan.

De offerten van anderen zijn eerst der Technische Com-

missie aangeboden, met verzoek om raad, en ging deze met

den aankoop accoord.

De heer Wieland .… Die aankoop van cement is dan ook

de eenige aangelegenheid, welke aan het oordeel van de

Technische Commissie werd onderworpen. Behoorlijke deur-

sloten waren best tegen den halven prijs te krijgen.

De heer Van Campen. De kosten van den bouw schij-

nen in de f 70,000.— te loopen ! n.

De Voorzitter Welk bedrag is tot op dit oogenblik aan

den bouw besteed ?

De Directeur der G.W.Een bedrag van f 62000. —. Er

zijn echter nog kleine verrekeningen, zoodat het bedrag wat

hooger wordt.

De heer Van Campen” Om een juist beeld te krijgen

van de kosten van den bouw van het Raadhuis, dient tevens

rekening. gehouden te worden met het salaris van den Op-

zichter-Uitvoerder, met zijn salaris dient de begrooting van

het gebouw te worden belast.

De VoorzitterTot welk bedrag moeten nog rekeningen

worden voldaan ?

De Directeur der G.W. Precies kan ik dat nu niet op-

geven. Van een totale som van f 70.000— voor den bouw,

is echter geen kwestie. Nog te betalen zijn rekeningen tot

een totaal van ongeveer f 1000.—/f 1500—.

De heer De Bruïne. De Raad dient er kennis van te

krijgen, wàt nog te wachten staat.

De Voorzitter” De Directeur der G.W. verklaarde toch
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zooeven, dat de Technische Commissie geregeld rapporten

van hemontvangt,

De heer Buné. Ik heb nooit een rapport gezien.

De Voorzitter Ontvangt de Gemeentesecretarie die rap-

porten ?

De Secretaris” Ze werden tot heden nimmer ter Secre-

rie ontvangen. |

De Voorzitter.” Dan draag ik den Directeur der G. W.

hierbij op, bedoelde rapporten geregeld den Raad aan te

bieden via de Secretarie,

__De heer “Snel. DeTechnische Commissie kan dus ver-

vallen, want op de dagrapporten komen de kosten van mate-

rialeninkoop voor.

De Voorzitter» Behalve de Technische Commissie, dient. k:

ook de Raad kennis te krijgen van dergelijke rapporten.

De heer Van Campen.” De heer Snel weet niet eens,

wêlke staten worden bedoeld, ik heb nooit de bedoelde

staten gezien.

De heer Mr. Pet. Waarom worden die staten gemaakt

als geen der leden daarvan inzage bekomt ?

De Voorzitter» De Directeur der G.W. noteere, dat in

den vervolge de rapporten en staten geregeld worden aan-

geboden.

Aldus besluit de Raad. g

Punt 9: Besluit No. 127/HI9 dd. 9 Februari 1918

van den Gouverneur Celebes en Onder-

hoorigheden inzake goedkeuring van de

begrooting dezer Gemeente voor 1918.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Punt 10: Besluit Nol 26/H19 dd. 9 Februari 1918 van
den Gouverneur van Celebes en Onder-

hoorigheden inzake goedkeuring eener ge-

wijzigde begrooting voor 1917.

Wordt voor notificatie aangenomen.

Punt Il: Schrijven No. 329/11 dd. 5 Februari 1918

vanden Isten Gouvernements-Secretaris in-

zake verhooging der bezoldiging van den

te benoemen Burgemeester.

De Voorzitter …. Met deze salarisverhooging zullen de le-

„den wel accoord kunnen gaan.

De heer Snel. Neen, daarmede kan ik me niet vereenigen.

De Voorzitter … Opgemerkt zij, dat de Regeering de be-

zoldiging vaststelt, al is het eigenaardig «en principieel ver-

keerd te noemen, dat de Raad niet eerst in het voornemen

is gekend.

De heer Snel. Een inkomen van f 1150,— per maand

is, zelfs in deze dure tijden, goed te noemen. Eris geen aan-

leiding in te gaan op een voorstel van den Minister te

s-Gravenhage, vooral als den Burgemeester bovendien nog

transportkosten vergoed zullen worden.

De Voorzitter: Een burgemeester blijft wellicht 4 of 5

jaren hier, zal nooit vol pensioen ontvangen.

De heer SnelDat is juist verkeerd, hij dient niet weg

te gaan naar Holland als zijn buidel goed gevuld is.

De VoorzitterIn tien jaren tijd kan men heel wat praes-

teeren |
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‚ De heer Snel. De burgemeester moet in Indië worden

gezocht. |

_ De heer De Bruïne, Ik acht het ook een eigenaardigen

toestand, dat den Raad niet om advies werd gevraagd. Laat

dit College daarom een woord van protest doen hooren, al

moet het zich ook bij de Regeeringsbeslissing nederleggen.

De Raad diende te beslissen, welk tractement den Burge-

meester toekomt.

_De heer Snel. Juist, want de Gemeente dient toch re-

kening te houden bij het samenstellen harer begrooting met

het halvesalaris. Het vroeger genoemde tractement is heusch

wel voldoende.

De Voorzitter De Raad kan wel een protest doen hoo-

ren, al vrees ik, nul op het rekest te krijgen. Er zal wel

iemand uit Holland worden gezonden als burgemeester.

De heer Wieland. Als je blieft geen presentkaasjë uit
Holland !

De heer De Bruïne. Door de regels van den brief döór,

is te lezen, dat iemand uit Holland zal komen.

De Voorzitter» Wellicht is reeds een burgemeester voor

deze plaats aangewezen. Tòch zoude gewezen kunnen wor-

den op het feit, dat het Gemeentelijk budgette zwaar wordt

getroffen door de verhoogde salarisregeling.

De heer Stocksmeier.… Der Regeering ware mede te deelen,

dat de Raad het vorig besluit ongewijzigd wenscht te

handhaven. |

De Voorzitter. Een burgemeester zal van groot nut zijn

voor deze plaats, hij zal zich behoorlijk inwerken, zal da-

gelijks op het Gemeentehuis zijn en als de Regeering voor een

naar Hare meening groot wordende internationale haven
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een hoog-bezoldigd ambtenaar wenscht, een persoon, die de

Gemeente op waardige wijze ook tegenover vreemdelingen

zal vertegenwoordigen, is daaraan weinig te veranderen.

De heer Mesman: De Minister van Koloniën is toch per-

soonlijk met Indië bekend, dus tot oordeelen bevoegd !

De heer Snel: De Raad late een woord van protest hooren

bij de Regeering, wijl hij van meening is, dat het vroeger

bepaalde tractement, gelet op het Gemeentelijk budget, vol-

doende is te achten. |

"Met algemeene stemmen wordt aldus besloten.

Punt 12: Voorstel van den Directeur der G. W. tot

het van het Gouvernement in beheer vragen

van een stuk grond, gelegen achter het

nieuwe Raadhuis.

__De Voorzitter: De heer Stigter deelde mede, dat eerlang

de Politiestallen achter het nieuwe Raadhuis, zullen verdwij-

nen, waardoor terrein vrij komt voor eventueele bijbouwing

van het Raadhuis. Er kan geen bezwaar tegen bestaan het

perceel in beheer te vragen van het Gouvernement.

Dienovereenkomstig besluit de Raad.

Punt 13: Voorstel van den Directeur der G. W. tot

verleening eener gratificatie ad f 50.— aan

den Opziener bij den Reinigingsdienst, J. W.

Overbeek.

De Voorzitter: De leden der Technische-en Financieele

Commissie achten de toekenning eener belooning billijk. Ik
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zelf ben uit principe tegen gratificatieverleening. Geeft den

ambtenaren een goed salaris, dan kan zonder het verleenen

van gratificatiën weleens extra arbeid worden verricht. Met

het toekennen van belooningen, weet men ten slotte niet

meer waar het einde is. |

Z.h.s. besluit de Raad den Opzienerbij den Reinigings-

dienst, J. W. Overbeek, een gratificatie toe te kennen van

f 50.— voor extra gepraesteerde diensten.

Punt 14: Schrijven No. 61 dd. 15 Februari 1918 van
| den Gemeentekashouder inzake aanstelling

van een Klerk, een bureau-oppasser, be-

schikbaarstelling van-‘een bedrag. voor

schrijfbehoeften en aankoop eener brandkast.

De Voorzitter: Het lid der Commissie voor de Financiën,

de heer Van Campen, zegde mondeling advies toe.

De heer Van Campen: De Kashouder wil een klerk van

f 100.— hebben, ontvangt zelf f 50.— maandelijks, vraagt

om een oppasser van f 17.50 per maand, d.i. totaal f 167.50
per maand. Ten slotte wordt nog verzocht om aankoop van

een brandkast, een uitgave ineens dus. Gelet op de groote

uitgaven, acht ik de aanstelling van een eigen Kashouder

veel rationeeler. Die ambtenaar behoeft niet zoo hoog te

worden bezoldigd: de verantwoordelijkheid is niet zoo zwaar,

als men in aanmerking neemt, dat het grootste gedeelte der

‚ Gemeentegelden in depositobiljetten ten name der Gemeente

„zijn belegd, en de rest op giro loopt. Het wordt, zooalsde

heer Mesman zooeven opmerkte, een dure geschiedenis als

het voorstel van den huidigen Kashouder wordt aangenomen.



— 103 — 26 Februari 1918.

De Voorzitter: Tot nu toe ontving de Kashouder f 50,—

per maand voor zichzelvenen een bedrag van f 50,— voor

zijn klerkenpersoneel. De Ontvanger beweert, het werk verder

niet af te kunnen zonder hulp van de Gemeente en schreef -

den Gouverneur een brief, van welks inhoud de Inspecteur

van Financiën ook kennis zal dragen, vandaar, dat de Kas-

houder, doelende op het antwoord van den Gouverneur,

zijn brief aanvangt met de woorden: „In opdracht van den

Gouverneur”. Is een klerk inderdaad noodig, dan kan die

wensch m.i. worden vervuld. Het houden van oppertoezicht

over de kasgelden, is den Algemeen Ontvanger voorge-

. schreven, dat is dus dienst, zoodat bij het aanstellen van

een klerk, de persoonlijke toelage ad f 50.— per maand

aan den Kashouder kan vervallen.

De heer Buné: Een bedrag van f 50,— kan den heer

Waleson heel weinig schelen !

De heer Stocksmeier: De Kashouder blijft verantwoorde-

lijk en moet dus zijne toelage behouden. De tegenwerking

van dien kant zal niet zijn te overzien, als die toelage wordt

ingetrokken.

De Voorzitter : Zoolang Makassar geen Burgemeester

heeft, acht ik de aanstelling van een eigen Kashouder niet

verantwoord. Dit jaar zoude op den ouden voet kunnen

worden voortgegaan, terwijl bij de begrooting voor 1919

ware te rekenen op salarieering van een eigen Ontvanger.

Ik ben er sterk voor, den Kashouder te geven, waarom hij

in zijn schrijven vraagt, doch zijne persoonlijke toelage moet

vervallen. |

De heer Van Campen: Een klerk op een bezoldiging van

f 100,—per maand aan te stellen, ten behoeve van den
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Kashouder, is heusch niet noodig, — dat bedrag is veel te

hoog, f 50.— per maand is genoeg. Een eigen kashouder

te benoemen voorkomt tal van kwesties en is niet veel

duurder bij de door mij gedachte oplossing.

De heer De Bruïne: Vertegenwoordigt de Gouverneur de

Regeering, dat hij opdrachten geeft betreffende werkzaam-

heden van den Algemeen Ontvanger ?

De Voorzitter, De Algemeen Ontvanger schreef reeds

aan den Inspecteur van Financiën; de Gouverneur laat de

kwestie aan het oordeel van dien ambtenaar over. De Kas-
houder spreekt in zijnen brief niet van zijne persoonlijke

toelage. Ik acht het maandelijks uit te geven bedrag wel
wat hoog. Wil de Raad hem geven, wat hij vraagt, een

klerk van f 100.— incluis, — dan is me dat echter ook
goed. | |
De heer De BruïneIk vermeen, te begrijpen, dat de

Algemeen Ontvanger zich beklaagt over te veel werk en
daarom, via Inspecteur van Financiën en Gouverneur zich

wendde tot de Regeering. Zijn brief ware niet in behande-

ling te nemen, alvorens de Regeering op zijn verzoek

heeft beschikt.

De heer Stocksmeier, Het bureau van den Kashouder en
dat van den Gemeentesecretaris zijn telefonisch verbonden,

heeft de Kashouder een oppasser noodig, welnu, dan tele-

foneert hij even naar de Secretarie en ben ik ervan over-

tuigd, dat hij steeds over de diensten van een der beide

oppassers kan beschikken. Ik zie de noodzakelijkheid” van
de aanstelling van een extra-oppasser niet in, de gansche

brief is mij antipathiek. De Kashouder ontving tegelijk met

de Raadsleden en anderen een ontwerpbegrooting voor 1918,
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waarom toen niet dadelijk een voorstel gedaan, waarmede

de Raad rekening had kunnen houden? Eerst na de vast-

stelling der begrooting komt hij met zijn voorstellen. Uit

welken post moet het loon van den Oppasser worden be-

taald? Het betalen van salarissen uit den post voor onvoor-

ziene uitgaven is niet geoorloofd.

De heer Snel. Het aanstellen van een betaalmeester ware

beter het volgend jaar te geschieden, kunnende daarmede

dan rekening worden gehouden met de begrooting. Door

de invoering van vergunningsrecht zijn de werkzaamheden

van den Kashouder uitgebreid. De som, op art. 6 der be-

grooting voor 1918, uitgetrokken, kan even goed worden

besteed ter salarieering van een klerk. De aankoop eener

brandkast is een uitgave inééns, zoodat ik tegen de aan-

schaffing daarvan geen bezwaar heb. Een boodschaplooper

kan gemakkelijk van de Secretarie worden verkregen, als

dat noodig is. Me dunkt, zonder verhooging van den post

voor salaris, kan aan de wenschen van den: Gouverneur

worden tegemoetgekomen.

De Voorzitter … Dus dan verliest de Kashouder toch zijne

gratificatie.

De heer Stocksmeier.… Al die brieven van den Kashou-

der hebben een dessous van bisbilles. Het heeft me ver-

wonderd, dat jarenlang de gelden in de Gouvernements-

brandkasten werden opgeborgen en nu ineens een aparte

brandkast noodig blijkt, ik word altijd kregel als men zóó.

doet.

De Voorzitter” Den Kashouder ware het voorstel-Snel over

te brengen met de vraag, of hij met de oplossing accoord

gaat.
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_De heer Stocksmeier … Dat de gelden in afzonderlijke brand-

kasten moeten worden opgeborgen, omdat de Landsadmi-

‚nistratiegescheiden moet blijven van de Gemeente-admi-

nistratie, is een logica, welke me ontgaat.

De VoorzitterWellicht zijn de Gouvernementsbrand-

kasten vol. |

In stemming wordt gebracht het voorstel tot deponeering

van den brief van den Kashouder.

_ De stemmen staken, zoodat de eerstvolgende Vergadering

zal beslissen.

Punt 15: Verzoekschrift van Sangkala dd. 14 Januari

1918, tot afstand van een stuk grond aan

den Roembiaweg.

De Voorzitter … Naar ik vernam, kocht indertijd de Ge-

meente de Inlandsche bezitsrechten van dien grond af, ten-

einde in de gelegenheid te zijn, den Roembiaweg te ver-

breeden, doch meerdere Inlandsche gezinnen hebben na

ontruiming van het perceel, zich daarop gevestigd. Op die

manier kan de Gemeente wel aan den gang blijven. Het

stuk grond dient in beheer of eigendom van het Gouvernement

te worden aangevraagd. Thans heeft de Gemeente ‘niets over

den grond te zeggen, zijnde deze vrij staatsdomein ge-

worden. |

.… De heer Mr. Pet … Ik herinner me, dat indertijd, om de

gelegenheid te hebben, een Inlandsch schoolgebouw op te

richten, Inlanders van den grond werden gezet en hun het

perceel, waarvan de rechten waren afgekocht door de Ge-

meente, werd aangewezen om zich te vestigen.
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De heer De Bruïne. Dat mag niet. Die grond moet da-

delijk in beheer of eigendom worden gevraagd.

De heer Wieland. Als Inlanders worden weggejaagd,

behoort hun toch een ander terrein te worden aangewezen,

dat is niet geschied. Blijkt uit kwitanties, dat hunne rech-

ten werden afgekocht? Dat ging vroeger zoo eigenaardig.
De heer Van Campen. De grond zoude onder zekere

voorwaarden aan rekestrant kunnen worden afgestaan.

De Voorzitter » De grond behoort niet aan de Gemeente

in eigendom, is evenmin in beheer bij de Gemeente.

De heer De Bruïne. De Commissie voor Grondzaken

zoude de kwestie kunnen onderzoeken. Heett de Gemeente

den grond noodig, dat dient deze met spoed te worden

aangevraagd.

Het voorstel-De Bruïne om het advies in te winnen van

de Commissie voor Grondbedrijf wordt z. h. s. aangenomen.

Punt 16: Schrijven No 44 dd. 10 Februari 1918 van het

Bestuur der Sociëteit „De Harmonie” alhier

inzake oprichting van een nieuw clubgebouw.

De Voorzitter.” De kwestie kwam reeds eerder in be-

handeling en werd in handen gesteld van de Technische

en Financieele Commissie.

De heer Wieland. In verband met deze aangelegenheid

merk ik op, dat de grond in Kampong Beroe, in gebruik

voor laad- en losplaats, nog in beheer dient te worden ge-

vraagd.

Z.h.s. besluit de Raad aldus.

De Voorzitter.” Er kan geen bezwaar tegen zijn, dat de
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__Technische-en Financieele Commissie van advies dienen, al-

vorens het Bestuur der Sociëteit te antwoorden.

De heer Stocksmeier. Het huisje van den coiffeur ver-

dwijnt daar dus.

De heer De Bruïne.… Het kan wellicht aan de andere zijde

van de pier worden geplaatst.

De Voorzitter. Er bestaan plannen bij de Havendirectie

om door den aanleg van een park, de entrée van Makassar

te verfraaien.

Het voorstel tot raadpleging der Technische- en Financieele

Commissie wordt z. h. s. aangenomen.

Punt 17: 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 in kampong

Oedjoeng Tanah.

De heer Wieland … De onwettige oecupatie. hindert voor

den weg niet veel, terwijl een stukje grond zoude worden

verkregen tot afronding van den weg. Als defirma W. B.

Ledeboer & Co. een kleine strook van haar terrein wilde

afstaan, zoude dat meer aanbeveling verdienen, wijl de

weg dan recht kan worden gemaakt. B

De Voorzitter.” Dus de Raad heeft in principe geen be-

zwaar tegen den ruil als in het verzoekschrift beoogd.

De heer Wieland … Geen bezwaar; toch zoude het verzoek

aan de firma Ledeboer & Co. kunnen worden gedaan.

“__De Voorzitter. Het is te probeeren.

Besloten wordt rekestrant te berichten, dat in principe bij

den Raad tegenden betreffenden ruil geen bezwaren bestaan.
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Punt 18: Besluit No. 699/D dd. 12 Januari 1918 van
den Directeur der B.O.W. inzake opdracht

aan den Hoofdingenieur D. A. Koster zich

naar hier te begeven in het belang van de

voorbereiding der drinkwatervoorziening te

dezer stede.

De Voorzitter. Ik heb niet het genoegen gehad, den heer

Koster te ontmoeten, |

De heer Mr. Pet. Zes jaren geleden was hij hier ook

reeds voor de waterleidingsplannen.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 19: Gouvernementsbesluit No. 26 dd. 31 Deceme=
ber 1917 inzake aankoop ten behoeve van

den Lande van stukken grond, vrijmaking

vanIntandsche grondrechten, enz.

Wordt voor notificatie aangenomen.

Punt 20: Schrijven No. 118/A dd. 5 Januari 1918 van
, den Directeur B.B. inzake samenstelling in

een overzichtelijken vorm van de bepalingen

ten aanzien van den afstand voor korten

tijd vantot het vrij Staatsdomein behoorende
stukken grond.

De Voorzitter Ik verzocht der Wetgevende Commissie

van raad te willen dienen.
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Punt 21: Schrijven No. 517, G. B. dd. 4 Februari

1918 van den Directeur van Gouvernements-

bedrijven inzake electriciteitsconcessie. voor

deze Gemeente.

De heer Mr. Pet. De kwestie is in handen van eene Raads-

commissie. Circa twee maanden geleden zoude het andere

lid der Commissie, de heer Stigter, een dag van samen-

komst bepalen, doch is er niets van gekomen tot nu toe.

Besloten wordt den heer Stigter te verzoeken de afdoening

der aangelegenheid te willen bespoedigen.

Punt 22: Schrijven dd. 30 Januari 1918 van het Voor-
loopig bestuur der Vereeniging „Makas-

saarsche Ziekenverpleging” alhier inzake

ziekenhuisplannen. _____— «

De Voorzitter. Een bedrag van f 4000,— is door den

Raad voor het inwinnen van advies indertijd toegestaan.

De heer Mr. PetDe kwestie kan gerust van de baan

gaan, want de Gemeente heeft geen geld voor zulke zaken.

De heer Wieland. In deze extra-dure tijden valt aan

bouwen van een ziekenhuis niet te denken.

De heer Van Campen. Er is f 26.500,— ter beschikking:

de Secretaris-Penningmeester van het Comité vroeg, of de

Gemeente die som niet zoude willen beheeren, ‘Hij wordt

telkens lastig gevallen door bijdragers met de vraag, hoe

het nu staat met den bouw? Of er iets van het plan komt?

De heer Wieland: Neemt de Gemeente het geld in be-

heer, — dan verbindt ze zich als het ware voor den ‘bouw.
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-… De VoorzitterDe overdracht aan de Gemeente van het

Ziekenhuis, als alles gereed zal zijn, zoude de beste op-

lossing geven, want in de toekomst is een ziekenhuis noo-
dig. Het beheer van gelden, toebehoorend aan anderen,

— door de Gemeente — gaat natuurlijk niet.

De heer Snel: Een commissie zoude van voorlichting

dienen, de kwestie is reeds meer dan een jaar hangende,

doch niets werd gedaan.

De heer Van Campen. Te antwoorden ware, dat zoodra

€en rapport door de betreffende commissie zal zijn inge-

diend, nader zal worden bericht.

De heer Wieland. Haast is er niet bij; in deze abnor-

male tijden van buitensporige prijzen is geen begrooting

van zoo’n werk te maken. | | |

_De heer Buné. Het is momenteel niet doenlijk, een klop-

pende begrooting te maken. Materialen zijn niet te koop of

te hoog in prijs, zoodat aankoop niet mogelijk is.

De oorzitter… Dus eene beslissing ware tot na den oor-

log uit te stellen. |

=De heer Buné. Tot den tijd, dat met meer zekerheid een

begrooting is te maken door het betrekken van materialen

uit b.v. Amerika of Japan.

De heer Mr, Pet. Een schetsmatig plan is toch wel te

maken, b.v, kan worden nagegaan hoeveel bedden, enz,

zullen noodig zijn, aan welke eischen een ziekenhuis zal

moeten voldoen voor een plaats als deze, enz. enz.

De heer Buné. Makassar breidt zich steeds meer uit.

De Voorzitter. Het is niet mogelijk, dat de Gemeente

alles tegelijk entameert, de Gemeente moet eerst de lee-

ningsgelden verwerken. De ziekenhuisbouw zoude gevoeg-
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lijk aan het particulier initiatief kunnen worden overge-

laten. |

De heer Wieland. Het mäken van teleringen zonder

begrooting gaat best.

De heer Stocksmeier… Het Comité gaf den Raad vijf ja-

ren om te decideeren, er is derhalve nog alle tijd.

De heer Buné. Het plan kan worden afgewerkt en het

„Comité aangeboden. | |

De Raad besluit het Comité te antwoorden, dat zoodra

de Raadscommissie met de plannen gereed is, daarvan me-

dedeeling zal worden gedaan.

Punt 23: Schrijven dd. 3! Januari 1918 van de

Sportclub „Makassar’’, houdende het ver-

zoek om vergunning tot het aanbrengen

van afneembare doeken of matten aan de

omrastering harer tennisbanen.

De heer De Bruïne… De Makassaarsche Voetbalbond:moet

elken dag volgens Raadsbesluit de opvouwbare paggers

wegnemen, het is billijk, dit ook van de Sportclub te

eischen.

De Voorzitter. En alleen aan te brengen op Zondagen,

want een verfraaiing van het plein vormen die matten niet.

De heer Mr. Pet. De bedoeling is, geregeld op speel-
avonden de matten aan te brengen, wijl ze dienen moeten
tot tempering van het schelle zonlicht,

De Voorzitter” Na het spel verdwijnen dus de matten.
Z.h.s. besluit de Raad het verzoek in te willigen tot we-

deropzeggens, onder de voorwaarde, dat na afloop van het

spel de matten zullen worden weggenomen.
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Punt 24: Verzoekschrift dd. 13 Januari 1918 van de

N. V. Molukken Veem alhier inzake aan-

leg eener lorriebaan langs den Coehoorn-

weg en Verlengden Coehoornweg.

De Voorzitter. Het Molukken Veem diende tevens een

verzoekschrift bij de Regeering in, teneinde een beslissing

uit te lokken, of de aanleg der baan geacht kan worden te

zijn van plaatselijk of algemeen belang. Eerst na beschik-

king op dat verzoek door de Regeering kan de Raad advies

uitbrengen. |

Besloten wordt in dien zin aan adressant te antwoorden.

Punt 25: Ontslagaanvrage dd. 31 Januari 1918 van

den len klerk ter Gemeentesecretarie Ong

Hok Hian wegens overgang in particulie-
ren dienst.

De Voorzitter.” Bekend is den Raad, dat Ong, sinds 1

Januari 1918 bij de Gemeente een salaris van f 100.— ge-

nietende, in den handel een betrekking vond. Zijne aan-

vangsbezoldiging zal f 125.— per maand bedragen, te ver-

hoogen na 3 maanden tot f 150.—, indien zijn werk tevre-

denstellend is. Ik geef in overweging, hem eervol ontslag

per 1 Maart e‚k. te verleenen, terwijl ik de machtiging van

den Raad verzoek omt een vervanger in tijdelijken dienst

aan te stellen op een tractement van f 100.— per maand,

niettegenstaande de benoeming bij den Raad berust. Een

klerk, die vroeger ter Secretarie werkte, wil namelijk gaar-

ne in Gemeentedienst terugkomen.
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De heer Van Campen.” Ong is in vasten dienst en moet

dus 3 maanden tevoren zijne betrekking opzeggen.

_ De heer Snel. Dat is een moreele verplichting, die termijn.

_De heer Mesman. Houdt hij zich niet aan dien termijn,
dan worde hij oneervol ontslagen.

De heer Stockmeier. De man heeft wel voldaan, en daarom

„zoude de Raad hem tegemoet kunnen komen, door hem

| eervolontslag per 1 April e. k. te verleenen.

_ De VoorzitterIk merk nog op, dat de man gaarne in

Gemeentedienst wil blijven, doch een salaris van f 150.—

per maand, met ingang van 1 Maart e. k., vraagt. Ik had

__vanochtend een onderhoud met hem.

De heer Mesman. Zijn dienstchef, de Secretaris, kan
alleen beoordeelen, of Ong het salaris van f 150— per

| maand waard is, |

_De heer Snel.-Toen Ong eenige maanden: geleden. te

8 Ternate een betrekking kon krijgen van f 125,— per maand,

werd zijne bezoldiging reeds verhoogd, teneinde hem voor

den Gemeentedienst te behouden. |

De heerStocksmeier. Ong klom in 15 maandentijd: van

f 40. — tot f 100.— per maand. Ik acht het minder fair,

dat hij, die onlangs in vasten dienst werd opgenomen, thans

reeds weggaat.

De heer Mesman. Als de man het geld waard is, geeft

het hem dan. de ad
De heer Stocksmeier.… Hij moet niet zeggen, als de Ge-

meente f_150.— geeft, dan blijft ik.

De heer Mesman … leder ambtenaar heeft toch het recht

te trachten zijne positie te verbeteren? Het is bovendien

niet gemakkelijk werken op de Gemeentesecretarie.
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De heer Snel. Het is toch een eigenaardig motief, hooge

bezoldigingen aan personeel te geven, omdat het onderge-

schikt personeel niet met den Secretaris kan samenwerken.
De Raad stelde een salaris vast op de begrooting en gaat

het niet aan, te zeggen, dat dit wegens de karaktereigen-

schappen van den Secretaris moet worden verhoogd.

De heer Mesman … U begrijpt mijne bedoeling schijnbaar

niet: ik had het niet over de opvliegendheid van den Se-

cretaris, doch over zijn eisch van goed werk te leveren door

het hem ondergeschikt personeel. Als het belang der Ge-

meente om handhaving van Ong vraagt op een hooger trac-

tement, dan dat hij nu geniet, en hij is dat salaris waard, dan

is er geen reden, dat niet toe te staan.

De VoorzitterWat denkt de Secretaris ervan ? |

De Secretaris. In verband met de treurige ervaringen,

opgedaan met menschen, die zich „commies” noemen, stelde

ik den Voorzitter hedenochtend voor, Ong het verlangde sala-

ris van f 150— per 1 Maart e. k. te geven en den twee-

den klerk met f 100.— te bezoldigen, voorts een klerk aan

te stellen op f 50.— per maand; dus geen commies aan

_ te stellen, wijl die menschen me tot heden meer tot last

dan tot hulp waren. De Gemeente bespaart op die manier

bovendien f 75.— per maand. Vlug en goed werk wordt door

de beide klerken gegarandeerd. Rembet zoude dan in tij-

delijken dienst komen op een bezoldiging van f 100.— per

maand. Het salaris van f 200.— per maand voor een goed

commies, schijnt inderdaad te laag te zijn voor de buiten-

bezittingen.

De heer Snel. Die financieele besparing acht ik ver-

keerd; is geen geschikt commies voor f 200.— per maand
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te bekomen, dan moet het tractement worden herzien.

Er zal iemand moeten worden benoemd, die te allen

tijde den Secretaris zoude kunnen vervangen. Ik ben tegen

de regeling als door den Secretaris in | overweging gege-

ven.

De heer De Bruïne „… Toch sluit het voorstel-Snel niet uit,

de aanstelling van een goed klerk én een goed commies.

De SecretarisIk wilde nog opmerken, dat de klerk Ong,

gegriefd door de opmerking van den Voorzitter, dat hij
te jong is om een salaris van f 150.— te verdienen,in géén

geval in Gemeentedienst wenscht te blijven.

De Raad besluit den Voorzitter te machtigen, den gewe-

zen klerk in tijdelijken dienst der Gemeente, W.A. Rembet,

in tijdelijken dienst aan te stellen per 1 Maart 1918 en wel

op een aanvangsbezoldiging van f 100.— per maand, voorts

eervol ontslag te verleenen per 1 Maart 1918 op verzoek aan

den klerk in vasten dienst, Ong Hok Hian.

Punt 6: Benoeming van een Commies ter Gemeen-

tesecretarie. — |

De heer Van Campen. Vroeger werd reeds door den

Raad besloten, beprekingen betreffende sollicitanten, in

* zittingen met gesloten deuren te voeren. De benoéming ge-

schiedt natuurlijk in het openbaar. |

De heer Snel. Hoeveel sollicitaties kwamen binnen ?

De Voorzitter. Slechts vier. |

De Raad besluit in een zitting met gesloten deuren de

verschillende sollicitatiestukken te bespreken. |
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Punt 27: Hernieuwd verzoek van den gewezen Com-
mies ter Gemeentesecretarie alhier: J. A. M.
Hanssens te Buitenzorg om uitkeering eener

schadeloosstelling van f 800.—.

De Voorzitter. Met elke boot van Java ontving ik brie-

ven van dezen man. Uit de Notulen van het verhandelde

in ’s Raads zitting van 5 November 1917 las ik, dat afwij-
zend op een dergelijk reeds eerder gedaan verzoek werd

beschikt. ik stel derhalve voor, den adressant mede te dee-
len, dat de Raad geen termen aanwezig acht, om zijn ver-
zoek in te willigen. |

Aldus besluit de Raad.

| Rondvraag.

De heer Mr. Pet. Ik verneem, dat de Inlandsche bezit-

ters van den door den brand in Kampong Wadjo vrijge-

komen grond, daarop niet opnieuw mogen bouwen, doch

van het betalen van schadeloosstellingen hoorde ik nog niets.
De Voorzitter» De menschen zijn wèl schadeloosgesteld.
De heer Wieland. Ze mogen daar geen huizen meer op-

richten, wijl de grond waarschijnlijk benoodigd zal. zijn voor

station der aan te leggen spoorbaan.

De Voorzitter.” Als Inlanders zich in hunne rechten te

„kort gedaan achten, kunt U ze, heer Pet, gerust naar mijn

kantoor zenden. |

De heer Mr. Pet” In neem er nota van. De weg langs de

zagerij aan den Strandweg brokkelt geheel af. Dienen geen

maatregelen te worden genomen ?

De Directeur der G, W. Voorziening werd reeds ge-

troffen, plaatselijk komt de grond weder bij.



26 Februari 1918. — 118 —

 

De heer Mr. Pet,' Die voorziening is lang niet afdoende, zoo-

dat Regeeringshulp moet worden ingeroepen. Alles spoelt weg.

__De Voorzitter Met den aanleg eener afdoende zeewering

zijn tonnen gemoeid.

De heer Wieland. Wât in den Oostmoessen aanspoelt,

spoelt in denWestmoesson weder weg.

De heer De Bruïne. Dat heb ik allang zien aankomen.

In Samboeng Djawa is het ook zoo.

De VoorzitterDe Directeur der G.W, zoude zorgen voor -

de omlegging van dien weg.

De heer Wieland … De afspoeling dáár zoude zijn voor-

komen door het aanbrengen van kribben. De daar gevestigde

kalkbranderij voorzag de afkaveling wèl.

De Voorzitter. De kwestie der afspoeling zoude in han-

den kunnen worden gesteld van de Technische Commissie.

Na ontvangen -räpport zoude dat bij de Regeering kunnen

worden voorgebracht.

Aldus wordt besloten.

De heer De Bruine.” Wie gaf der firma C. de Groot Azn.

het recht, eenPerceel aan den Layangweg zóódanig op te

spuiten, datde gansche weg onder water loopt bij regen,

doordat tret terrein op.den weg afwatert? Voor zulke werken

dient toch toestemming te worden gevraagd ?

DeDirecteur derG W.. Het opgespoten gedeelte ligt

even hoog als de weg.

De heer Buné. Het aan den anderen kant van bedoelden

weg. gelegen perceel werd van Gouvernementswege véél

meer opgehoogd dan het terrein van de firma De Groot.

De Voorzitter De Technische Commissie gelieve van

raad te willen dienen.
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De heer Snel.” Het dakwater vernielt door gemis van

dakgoten of behoorlijke dakgoten de nieuwe wegen, is daar-

aan niets te doen ? |

De Voorzitter. Tal van eigenaars van dergelijke huizen

werden reeds verbaliseerd, doch de oude keur voorziet niet

in alle gevallen, de nieuwe Bouw- en Woonverordening is

_ in dat opzicht beter. |

De heer Snel.” Het begint zoo langzamerhand gewoonte

te worden, vergaderingen met gesloten deuren te houden.

Art. 35 al. 1 der L.R.O. zegt: „Van den regel, dat de ver-

gaderingen der raden in het openbaar worden gehouden,

kan worden afgeweken” enz, dus openbare vergaderingen zijn

regel. Ik heb een paar voorstellen gedaan, welke niet in een

zitting met gesloten deuren moeten of mogen worden be-

handeld. Daartoe behooren punten 3, 4 en 5 van de Agenda

der hedenavond te houden vergadering met gesloten deuren.

En dan stel ik ook nog voor, punt 2 naar de agenda van de

openbare vergadering over te brengen.

De. Voorzitter … Tegen behandeling in openbare zitting van

punten 3, 4 en 5 heb ik geen bezwaar, wêl tegen de be-

handeling van punt 2, daar inbehandelingneming in het pu-

bliek meer op reclamemakerij van U, heer Snel, lijkt. Wat

punt 5 betreft, de Sub-Agent der Nederlandsche Handel-

Maatschappij alhier behandelde de aangelegenheid geheel

vertrouwelijk, verklaarde me echter hedenochtend, geen be-

zwaar te hebben tegen openbare behandeling der kwestie.

De heer Snel” Punt 2 vormt een vakvereenigingsbelang;

ook de Gemeenteambtenaren willen een bond vormen, be-

spreking in het openbaar is gewenseht.

Ik verzoek nogmaals om publieke behandeling.
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De Voorzitter.” Ik acht het beter, punt 2 in een verga-

dering met gesloten deuren te behandelen, wil echter dit-

maalgeen gebruikmaken van de bevoegdheid mij verleend

bij de L. R.O.— Dat de Raad zich uitspreke hierover!

Met 10 tegen 2 stemmen wordt besloten punt 2 in een

zitting met gesloten deuren te behandelen.

Punt 3: Voorstel-Wielandtot restitutie aan de heeren

J. de Groot en A. de Groot, van te veel

betaalde opcenten op de Landsinkomsten-

belasting.

De heer De Bruïne.… De onderhavige kwestie werd reeds

eenige keeren in een zitting met gesloten deuren behan-

deld, waarom niet consequent gebleven ?

De heer Mr. Pet Een fout behoeft niet te worden her-

haald.

De Voorzitter. Bij schrijven dd. 28 Januari j.l. vraagt

de heer Snel zèlf om behandeling in geheime zitting \!!1!!

(Algemeen gelach).

De heer Mr. PetIk verklaar me tegen de motie-Snel,

omdat de Raad ter vorige Vergadering verkeerd was inge-

licht, toen de beslissing tot niet-restitueeren werd genomen.

De heer Wieland: Ik ben precies dezelfde opinie toe-

gedaan als de heer Mr. Pet. Indertijd werd unaniem tot res-

titutie besloten; der Financieele Commissie werd verzocht

een onderzoek in te stellen en gelet op het resultaat daar-

van, het te vergoeden bedrag te res!itueeren. In de daarop

volgende vergadering deelde de heer Van Campen mede,

dat de heeren De Groot met zeker bedrag zullen genoegen
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| nemen, waardoor ik dacht, dat de kwestie définitief in het

voordeel der bedoelde heeren was geregeld. Ik vertrouwde

dus op mijn mede-Raadsleden, en woonde daarom die slot-

vergadering niet bij. Toen ik den volgenden ochtend bij den

heer de De Groot kwam, die mij mededeelde bericht te hebben

ontvangen van den Secretaris, dat de Raad geen termen

aanwezig acht, tot restitutie, was het me, of ik een slag

voor het hoofd kreeg. Op die manier wordt de naam van

de Gemeente te grabbelen gegooid. Een ander lid sprak in

dit verband van een „besluit van proleten”|

De VoorzitterAls ik dat lid was, bedankte ik voor het

lidmaatschap.

De heer MesmanIk eisch, dat de naam van dat lid door

U wordt genoemd, want ook ik werd dus daarmede be-

doeld. Het is me een eer, bij die „proleten” te zitten. Als

U zich hier niet op Uwe plaats gevoelt, treedt U danaf,

heer Wieland.

De Voorzitter. Heer Wieland, U behoeft zich van die

weigering tot restitutie niets aan te trekken, want de Raad

als zoodanig, in zijn geheel, beslist. U kunt de motieven

niet beoordeelen, want U was niet ter Vergadering aanwezig.

De heer Wieland … De Notulen hebben me ingelicht. Nie-

mand stelde een onderzoek in, wie contrôleerde de boeken ?

Is de kwestie wel duidelijk tot de hersens van alle leden

doorgedrongen ?

De heer Van Campen. Bij zóó’n uitvoerige administratie

kost dat minstens zes maanden tijd.

De Voorzitter. De wet verzet zich tegen de uitkeering,

dat was heusch geen beslissing van „proleten”.

De heer Snel. De heer Wieland ziet de zaak wat àl te
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zwartgallig in, Het woord „proleten’’, dat zeker op mij moet

slaan, laat ik langsmeheen glijden. Ik ben proletariër, geen

proleet. Het „niettot de ‘hersens doordringen”, deert me

evenmin. De eerste zitting, waarin de kwestie ter sprake

kwam, woonde: Îkeniet bij. Daârin werd der Financieele

Commissie (waarvan ik lid ben) verzocht, het bedrag der

restitutie te bepalen. Het werd door den heer Van Campen

en mij vastgeëteld op „nihil”, Ik acht de aangelegenheid de .

vorige keer reeds geregeld. De Raad dient niet steeds, zoo-

als nu weder ‘geschièdde met de ziekenhuisbouw-kwestie, op

eens genomen besluitenterug te komen. Het „voor” en „tegen”’

der onderhavige aangelegenheid is voldoende gewikt en gewo-

gen, vandaar mijn voorstel dit punt van de Agenda af te voeren.

De heer Van Campen. Het rekest van de heeren De

Groot had niet in behandeling moeten worden genomen,

wijl zij bij den Directeur van Financiën hadden moeten do-

leeren, immers het Gouvernement slaat aan, niet de Gemeen-

te. Als lid der Financieele Commissie ben ik huiverig tot

restitutie over te.gaan, wijl de wet zich daartegen verzet.

Bilijk zoude de teruggave wèl zijn, doch de wet dient nage-

leefd te worden. Wij komen in conflict met de Algemeene

Rekenkamer, welke zelfs verevening eischt van halve centjes,

blijkens een dezer dagen ontvangen Gemeentemandaat bij

de kasverantwoording van den Kashouder! Art. 20 der In-

dische Comptabiliteitswet zegt: „Teruggave of vrijstelling

geschiedt niet dan in de gevallen en op de wijze, bepaald

bij algemeene verordeningen, vastgesteld door dezelfde of

door een hoogere macht dan die, welke de belasting regel-

de”, 's Raads Verordening echter voorziet, als bekend, niet

in een dergelijk speciaal geval.
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Art. 8 der L. R. O. luidt: „Ingeval — van heffing van op-

centen op de hoofdsom eener lands-belasting, geschieden

de vaststelling van de- bedragen der verschuldigde opcen-

ten en de wijziging van die bedragen, overeenkomstig de

betrekkelijke locale verordeningen door dezelfde autoriteit,

aan wie een en ander, wat betreft de hoofdsommen, is op-

gedragen’. Het Gouvernement heft voor de Gemeente de

opcenten. Art. 81 dier Ordorinantie bepaalt: „Uitgaven we-

gens teruggaaf van belasting en ‘wegens terugbetaling van

ten onrechte ontvangen of van kwijtgescholden gelden wor-

den gebracht in mindering van de gelijksoortige ontvangsten

van het jaar, waarin die uitgaven worden gedaan. Art, 74:

„Elke verevening moet gegrond zijn op het bewijs van het

verkregen recht van den schuldeischer”: van recht is geen

sprake in dit geval. Art. 72:

„De vorderingen ten laste der begrooting worden onder-

zocht, verevend en betaalbaargesteld door ’s raads Voor-

zitter”. ’

De heer Mr. Pet” In de vorige Raadszitting werd ge-

schermd met de woorden, dat groote winsten door de

firma C. de Groot Azn. zouden zijn behaald en de vergoe-

ding der Regeering juist de laatste 2 jaren zoude zijn ver-

kregen. De heer Stocksmeier zeide o.a. „als dàt zóó is, dan

moet over het laatste jaar belasting worden betaald”, doch.

hij ging van een verkeerde praemisse uit, de vergoeding

werd vóór 1917 ontvangen.

De heer Snel» Dus b.v. in de jaren 1916/1917!

De heer Wieland … Het gaat over een termijn van 5 ja-

ren. In het jaar 1916 was alles reeds door de Regeering

betaald.
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De Voorzitter” De kwestie zoude aan het oordeel van

den Adviseur voor de Decentralisatie kunnen worden onder-

worpen. | |

De heer Wieland. Had ik de wetsbepalingen eerder ge-

hoord, dan had ik waarschijnlijk een anderen kijk op de

zaak gekregen. Het is niet te verwachten, dat de overige

heeren def firma De Groot zullen reclameeren.

De heer Snel.” Mijne motie blijft van kracht: de Raad

heeft eenmaal een beslissing gethiomen en dient zich op wet-

telijke gronden daaraan te houden, Ik stel nogmaals voor,

het punt van de Agenda af te voeren.

De heer De Bruïne, Kan de heer Wieland nieuwe ge-

zichtspunten in de kwestie openen dan behoeft een een-

maal genomen beslissing, welke onbillijk blijkt, niet gehand-

haafd te worden.
De Voorzitter. Als ik me goed herinner, werd een aan-

besteding voor het werk gehouden; doordat in 1910/1911

niet was te bepalen, of winst en zoo ja, tot welk bedrag,

zoude worden gemaakt, werd den heeren De Groot uitstel

van betaling verleend, tot tijd en wijle dat cijfer wèl bekend

zoude zijn. Zulks geschiedde na afloop van het gansche

werk in 1917, dus over dàt bedrag dienen opcenten te

worden betaald. Het zijn toch geen proleten, die zoo döen

en dringt dat toch wel tot de hersens van elk onzer door.

De heer De Bruïne, Hoe is te bepalen, wàt de heeren

schuldig zijn aan opcenten ? |

De heer Van Campen. De heeren Groot hadden zich

tot de Commissie van aanslag moeten wenden.

De Voorzitter … Als. de belasting was verlaagd, in die

jaren, — dan hadden de heeren De Groot daarvan geprofi-
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teerd en zouden zij toch zeker niet het te min betaalde

hebben bijgepast ? ie

De heer Van CampenIk pas als lid der Commissie voor

de Financiën voor terugbetaling.

De heer StocksmeierTen slotte heeft ieder zich aan de

wet te onderwerpen.

De heer Wieland .… De wet voorziet juist niet in een der-

gelijk geval. |

De heer Mr. Pet. De firma nam een geheel werk aan;

of zij verdient of niet verdient, is in een jaar tijds niet te

zeggen, het werk toch loopt over een reeks van jaren, zoo-

dat het niet billijk is, alleen met de laatste jaren rekening

te houden. |

De Voorzitter … Ik herhaal mijn voorstel, het advies van

den Adviseur voor de Decentralisatie in te winnen. |

De heer De Bruine” Dat konden de heeren De Groot
wel zèlf doen.

De heer Snel. Als de Adviseur in overweging geeft, te beta-

len, ten laste van welken post moet die teruggave geschieden ?

De heer Mr. Pet. Het gaat om een billijkheid; als het

billijk is, moet teruggave plaats hebben.

Bij stemming staken de stemmen over het al of niet bil-

lijke van het verzoek der heeren De Groot, zoodat de eerst-

volgende Vergadering de beslissing zal brengen.

Punt 5: Vertrouwelijk schrijven dd, 5 Februari 1918

van den Sub-Agent der Nederlandsche

Handel=Maatschappij alhier inzake onder-

handsche plaatsing der door deze Gemeen'e

aangegane ge'dleening, groot f 500.000.—.
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De Voorzitter» De Sub-Agent lichtte de kwestie monde-

ling in tegenwoordigheid van het lid der Commissie voor

de Geldleening, den heer Van Campen, toe. De Commissie

voor de Geldleening heeft overwegende bezwaren tegen in-

williging van het verzoek.

De heer Van Campen … Het crediet der Gemeente wordtniet

‚voor de toekomst gevestigd bij onderhandsche plaatsing der

leening. Er is geen enkel motief trouwens, om het verzoek

wél in te willigen. |

Z. h. s. besluit de Raad tot afwijzende beschikking op
het verzoek. |

De heer Snel. Nu de Raad beslist heeft, dat punt 2 van

de agenda der geheime zitting nl. de behandeling van

mijn motie tot ontslagverleening aan den Gemeentesecre-

taris, niet in openbare vergadering zal worden behandeld,

wensch ik deze quaestie ook niet in geheime zitiing te be-

handelen. Ik zal echter op een andere plaats in ’t open-

baar op deze zaak terugkomen.

De Secretaris” En verzoek ik de machtiging van den

Raad, mij ook in het openbaar te mogen verdedigen.

De Voorzitter. Dat recht heeft U natuurlijk.

(Teekenen van insteming der meeste leden).

De heer Stockmeier. Dat dienen wij toch te preciseeren:

als in een openbare vergadering, te houden b.v. in het gebouw

der sociëteit of kegelclub debat wordt toegelaten, ben ik

in geen geval vóór het verleenen der gevraagde machtiging.

Ik acht den Secretaris te hoog, om daar in debatte treden.

De heer Van Campen. Ik zou den Raad kunnen voor-

stellen den’ Secretaris’ te handhaven.
De heer De Bruine, Een dergelijk voorstel zoude
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zijn het handelen in den geest van den heer Snel. De Se-

cretaris toch is niet aangevallen, heeft dus geen verdedi-

ging van noode.

Te 10.05 ure des avonds gaat de Raad in een zitting

met gesloten deuren over.

Voor de opmaking :

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

van 26 Maart 1918.

De Voorzitter,

J. BREUKINK.
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den Opziener van den Reinigingsdienst J. W.

Overbeek 101.

Gebouwen.

Besluit tot raadpleging van de Technische- en

de Financieele Commissie inzake oprichting

van een nieuw Sociëteitsgebouw 108.

Opmerking-De Bruïne over de belangrijke

overschrijding der begrootingssom van het

Raadhuis 93.

Verslag van den Inspecteur van den Waterstaat

alhier nopens den bouw van een Raadhuis,

eene Gemeentewerkplaats en Magazijnen 93,

Geldieening.

Besluit tot afwijzende beschikking op het ver-

zoek van de Ned. Handel-Maatschappij tot er-

langing van ’s Raads machtiging tot onders-

handsche plaatsing van de obligaties der aan-

gegane geldleening 126.



IV

Bladz.

Gronden.

Besluit tot het inwinnen van het advies der

Commissie voor het grondbedrijf omtrent een

verzoekschrift van Sangkala, dd. 14 Januari

1918 inzake afstand van grond aan den Roem-

biaweg 106.

Gouvernementsbesluit No. 26 dd. 31 Decem-

ber 1917 inzake aankoop ten behoeve van den

Lande van stukken grond, vrijmaking van In-

landsche grondrechten enz. 109.

In pringipe bestaat bij den Raad geen bezwaar

tegen ruil van een stuk grond door de Han-

delsvereeniging v/h Reiss & Co. in Kg. Oe-

djoeng Tanah 108,

Samenstelling in een overzichtelijken vorm van

de bepalingen ten aanzien van den afstand voor

korten tijd van tot het vrij Staatsdomein be-

hoorende stukken grond 109.

Voorstel-Wieland aan de firma W. B. Lede-

boer & Co. te verzoeken om afstand van een

strook gronds in Kg. Oedjoeng Tanah 108.

Gronden ín beheer.

Besluit aan het Molukken Veem alhier te be-

richten, dat eerst na een Regeeringsbeschik-

king door den Raad kan worden in behande-

ling genomen zijn rekest dd. 13 Januari 1918 113.

Besluit een stuk grond, gelegen achter het



Bladz.

Raadhuis in beheer van het Gouvernement te

vragen 101.

Besluit tot het in beheer vragen van het per-

ceel in Kg. Beroe in gebruik voor laad-en

losplaats 107.

Goedgunstige beschikking op het verzoek der

Sportclub „Makassar’’ toterlanging eener ver-

gunning tot het aanbrengen van afneembare

doeken of matten aan de omrastering harer

tennisbanen 112.

Notulen.

Arresteering der Notulen van het verhandelde

in de den len Februari 1918 gehouden Raads-

zitting 90.

Verantwoordingen.

Processenverbaal van afkeuring van inventaris-

goederen in verantwoording bij den Directeur

G. W. 92.

Rapporten der Commissie voor de Financiën

inzake accoordbevinding van verschillende kas-

verantwoordingen 92.

Vergaderingen.

Opmerkingen-Snel inzake het houden van

vergaderingen met gesloten deuren 119.



VI

Vergunningsrecht.

Vaststelling van de modellen van kohier en

aanslagbiljet inzage vergunningsrecht

Woorden van dank aan de Commissie van het

Vergunningsrecht- voor door haar betoonde

activiteit _

Verlichting.

Herinnering van den Directeur van Gouverne-

Bladz.

O1.

92.

mentsbedrijven inzake kwestie electriciteits-

concessie

Verordeningen.

Vaststelling der:

Verordening tot vaststelling van het Gemeen-

telijk wapen

110.

91.

Verordening tot wijziging van de regelen, waar- |

naar het dagelijksch beheer over de algemeene

begraafplaatsen te Makassar wordt gevoerd

Watervoorziening.

Komst van den heer D. A. Koster in het belang

van de voorbereiding der drinkwatervoorzie-

ning te dezer stede

Wegen.

Besluit de Technische Commissie te verzoeken

rapport uit te brengen inzake afkaveling der

wegen

90.

109.

118.



VII

Bladz.

Besluit de Technische Commissie te verzoeken

te willen dienen van raad inzake ophooging

van perceelen aan den Layangweg 118.

Opmerking-De Bruïne inzake opspuiten van

een perceel aan den Layangweg 118.

Opmerking-Mr. Pet inzake afbrokkeling van

den Strandweg 117,

Opmerking-Snel inzake het vernielen der wegen

door afloopend dakwater 119.

Verslag van den Inspecteur van den Waterstaat

alhier nopens de werken tot verbetering van het

bij de Gemeente in beheer zijnd wegennet 93.

Ziekenhuisbouw.

Besluit tot het doen opmaken van een plan

voor ziekenhuisbouw alhier 112.




