
‚No. 6. 23 April 1918.
  

NOTULEN

van het verhandelde in de

VERGADERINGEN VAN DENRAAD
der

GEMEENTE MAKASSAR

in

1918.

DPAEEDen

 

  
    

7, (u |
1n “te Ze ans

NX ' y ’y vergennd

Dn





No. 6. 23 April 1918.
 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den 23en April 1918, ten Raad-

huize.

Voorzitter : Assistent-Resident J. Breukink.

AGENDA:

„st. Arresteering van de Notulen der Vergadering wan

26 Maart 1918.

2. Verordening: Reglement op de Havenbrandweer.

‚8. Vaststelling van de modellen van kohier en aan-

slagbiljet inzake vergunningsrecht betr. alle door

gisting of distillatie verkregen Inlandsche dranken.

4, Vaststelling van het kohier betr. Vergunningsrecht

inzake alle door gisting of distillatie verkregen In-

landsche dranken. ‚

5. Voorstel-Snel om der Regeering te verzoeken 33!/s

opcenten te mogen heffen ten behoeve dezer Ge-

meente op de Oorlogswinstbelasting.

6. Gewijzigde begrooting voor 1918.

7. Goedkeuring van het verbeteringsplan der Tem-

pelstraat.

8. Goedkeuring van het plan tot omlegging van den

_Samboeng Djawaweg nabij Balangbaroe.

9, Voorstel van den Directeur der G. W. tot verbree-

ding van de Passerstraat vanaf den Kolenweg tot

aan het Noordelijk gedeelte.
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10.
IL

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Grondaanvrage der K. P. M.

Verzoekschrift ddo. 23 Maart 1918 van den heer

Mr. J.J. K. de Wit tot restitutie van een be-

drag van f 10525, zijnde kosten inzake ruil van

grond.

Verzoekschrift van de N. V. Maatschappij tot exploi-

tatie van onroerende goederen „Celebes” alhier,

tot restitutie van een door de Gemeente ge-

heven bedrag van f 249.70 voor den aanleg van een

riool.

Benoeming van een Rooimeester.

Benoeming van een klerk ten behoeve van. het bu-

reau van den Gemeentekashouder,
Aanwijzing eener Commissie tot uitbrenging van een

rapport inzake Gemeentebibliotheek.

Aanwijzing van een lid:

der Commissie voor de Financiën ;

van het Stembureau 1917/1918 ; |

Grondbedrijf
der Commissie voor:

Woningzaken

wegens het aftreden als Raadslid van den heer

W. C. Snel.

Aanwijzing van twee leden der nieuw in te stellen

Commissies:

„Het Bouwtoezicht” ;

„Het Woningtoezicht” ;

Besluit tot regeling van de storting van rooigelden

in de kas der Gemeente vide art. 24 al. 2 van de

„Bouw- en Woonverordening”.



19.

20.

21,

22.
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Verzoek van den Commies-Betaalmeester J. Ph. Meyer
tot regeling zijner positie en opneming in vasten
dienst der Gemeente. |

Voorstel-Snel tot herziening van 's Raads besluit dd.
1 Februari 1918, inzake ontslagverleening aan den
Commies in tijdelijken dienst J. E. E. Frieser in dien
zin, dat de woorden „wegens ongeschiktheid”, ko-

men te vervallen.

Afvaardiging naarhet op 19 en 20 Mei a. s. te Batavia
te houden Decentralisatie-congres.

Verzoekschrift ddo. 16 April 1918 van den heer
Mr. Pet qq. Lay Haok Goan tot erlanging eener
schadeloosstelling wegens den afstand van een stuk
grond, gelegen aan den Matjiniajoeweg, hoek Van

Schelleweg, aan de Gemeente.

Aanwezig zijn de leden: J. C. de Bruïne, W. F, van Cam-

pen, J. A. E‚ van Deursen, Hamzah daeng Ma-

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

A. W.G. Stigter, J. H. Stocksmeier, The Liong

Tjiang en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soelei-

man, Hadji Mohamad Saleh en Nio Eng Boe,

allen wegens verhindering.

Er is één vacature: (M. C. H. Buné).
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Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.

4

Te 6.30 ure des avonds opent de Voorzitter de Ver-

gadering. ì

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ring van 26 Maart 1918.

De Voorzitter. De in rondlezing geweest zijnde concept-

Notulen der vorige Raadszitting werden met enkele opmer-

kingen van ondergeschikt belang terugontvangen. Voor-

gesteld wordt, ze goed te keuren en te arresteeren.

Aldus geschiedt.

Punt 2: Verordening: „Reglement op de Haven-

brandweer.”

De Voorzitter … Sinds de vaststelling door Uw College van

de Verordening „Reglement op de Havenbrandweer”, trad

in werking de Invoerings-verordening-Strafwetboek, in ver-

band waarmede de Directeur van Justitie enkele wijzi-

gingen noodig acht. Ik geef in overweging de dienover-

eenkomstig-gewijzigde verordening, welke ter lezing heeft

gelegen, thans vast te stellen.

Z. h. s. wordt aldus besloten.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit pant

betrekking hebbende goedgikeurd en gearresteerd.

Punt 3: Vaststelling van de modellen van kohier

| en aanslagbiljet inzake Vergunningsrecht

betreffende alle door gisting of distillatie

verkregen Inlandsche dranken.
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De Voorzitter … De betreffende modellen hebben ter vi-

sie gelegen.

Ze worden ongewijzigd vastgesteld.

Punt 4: Vaststelling van het kohier betreffende Ver-

gunningsrecht inzake alle door gisting of

distillatie verkregen Inlandsche dranken.

De Voorzitter” Tot heden werden elf verkoopplaatsen

opgericht, terwijl het maximum aantal 14 bedraagt. De

vroegere pachter van het middel: „Het uitsluitend recht tot

den verkoop van saguweer en brom ter Hoofdplaats Makas-

sar” verkreeg vergunning tot oprichting der elf plaatsen,

waarvoor een recht verschuldigd is van f 12625.- per jaar.

De vergunning dient per 31 December a. s. ingevolge de

bepalingen, af te loopen, alhoewel de man liever de ver-

gunning verlengd had gezien tot 31 Maart 1919,

Het kohier wordt ongewijzigd vastgesteld.

Punt 5: Voorstel-Snel om der Regeering te verzoe-

ken 33'/s opcenten te mogen heffen ten

behoeve dezer Gemeente op de Oorlogs-

winstbelasting.

De Voorzitter» Bij schrijven,dd. 22 Maart 1918 verzocht

de heer Snel mij o.a. op deze Agenda te plaatsen zijn

voorstel :

„om der Regeering te verzoeken den Localen Raden

„toe te staan, op de Oorfogswinstbelasting 33'/; op-

„centen te mogen heffen.”
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Eene toelichting, aldus vervolgt de Voorzitter, op be-

doeld voorstel heb ik niet ontvangen, wellicht wil de

heer Snel zijn voorstel mondeling toelichten.

De heer Snel” Mijne toelichting behoeft niet breedvoerig

te zijn, wijl uit anderen mond, ter vorige Raadszitting reeds

de billijkheid der heffing werd betoogd. Het is zeker, dat

een groot deel der menschhe'd onder de huidige oorlogs-

omstandigheden lijdt, doch er blijft nog een deel over, dat

niet in de portemonnaie lijdt, integendeel, dat extrawinsten

maakte. De van deze laatste categorie van menschen te

heffen oorlogswinstbelasting behoeft niel geheel in ’s Lands

kas te vloeien, doch zooals langzamerhand gebruikelijk is

geworden, moet het algemeen belang daar ook wat van

profiteeren. Gezien het schappelijk bedrag der opcenten

“als door mij voorgesteld, zal de Regeering wel geen be-

zwaar tegen het verzoek van den Raad hebben. Als wij

letten op de winstcijfers over de jaren 1916/7, als wij we-

ten, dat de Regeering rekent op eene opbrengst van 50

millioen uit de oorlogswinstbelasting, dan kunnen wij met

gerustheid verklaren, dat van zóó'n bedrag nog wel een

centje af kan, er blijft nog genoeg over, nl. 60 bijl. De

locale raden, speciaal de Raad dezer Gemeente, hebben

niet de beschikking over veel geld. Geeft deze Raad het

voorbeeld, door der Regeering te verzoeken, den localen

raden heffingen van opcenten op de oorlogswinstbelasting

toe te staan, dan kan elke locale raad bepalen, welk per-

„centage hij wenscht te heffen, terwijl het maximum ware

te stellen op 33!/3.

In verband met een in de Makassaarsche Courant ge-

plaatst stukje, hoogstwaarschijnlijk door een handelsman
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geschreven, wilde ik opmerken, dat al worden de maat-

schappijen in Holland gevestigd, dààr reeds aangeslagen,

ik het niet zoo onbillijk acht, die handelshuizen, gevestigd

in plaatsen, waarvoor locale raden zijn ingesteld, ook hier

te doen vallen onder de heffing van opcenten. In Holland

maken die zaken oorlogswinst en die zelfde handelshuizen

maken in Indië ook oorlogswinst, ze profiteeren toch van

"de werkzaamheid der locale raden !

Aan het slot van het artikel komt de meening tot uiting,

dat het meer dan schande is, dat slechts 5°/, van de hande-

laren hier ter stede door de heffing zoude worden getrof-

fen, terwijl 95 0/, daarvan vrij zou loopen. 95 °/, der mensch-

heid geniet echter niet van oorlogswinsten, doch ondervindt de

gevolgen der extra-dure tijden. In andere landen gaan reeds

stemmen op, de gansche oorlogswinst aan zich te trekken enis

het dus zeer schappelijk te noemen, dat ik den winstma-

kers nog 60 0/, wil laten behouden.

De Voorzitter … De heffing van oorlogswinstbelasting dien-

de tot bestrijding van bijzondere uitgaven, welke het Gouver-

nement heeft in deze zoo abnormale tijden. De heer Snel

spreekt telkens van maatschappijen met groote winsten,

terwijl hem toch bekend kon zijn, dat het heffen van op-

centen voor zoover betreft naamlooze venootschappen, niet

is toegelaten en deze daardoor juist zijn buiten gesloten.

De heffing zoude slechts physieke personen gelden, van

welke categorie handelszaken er slechts enkele te Makassar

zijn, echter, ik geef mijn oordeel voor beter.
De heer Van CampenOok ik vrees, dat de opbrengst

voor de Gemeente zeer gering zal zijn.

De heer The Liong Tjiang. Opgemerkt moet worden
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bij het noemen van winstcijfers, dat bij het bepalen van

het winstcijfer eener zaak, vaak rekening gehouden wordt

met posten, welke achteraf blijken dubieus te zijn. Irt-zul-

ke gevallen kan een winstcijfer leelijk tegen vallen, ná

verloop van tijd.

De heer Mr. Pet … Chineesche handelshuizen schijnen in

het algemeen op den post „dubieuse debiteuren” niet af te

schrijven. Men kan zeggen, dat van eene vordering van 80

mille, bij faillissement 5°/g slechts bij de Wees- en Boedel-

kamer binnenkomt; rekening dient te worden gehouden

met naar China vertrokken of overleden debiteuren, alles

verlies. De oorlogswinstbelasting had ten doel bestrijding

van de extra-uitgaven voor leger, enz. doch de Gemeente

heeft geen bijzondere uitgaven, voortvloeiende uit den ab-

normalen toestand, gehad. De oorlogswinstbelasting werkt

vier jaren terug: er wordt dus ineens 4) 30°/, d.i. 120 °/o,

“gevorderd, alhoewel de meeste naamlooze vennootschappen

reeds de dividenden over die jaren hebben betaald. Worden

de handelshuizen al te zwaar belast, dan verhuizên ze naar

elders, hetgeen niet in het belang der Gemeente zou-

de zijn.

De heer Snel” Het Gouvernement verdient 50 millioen

gulden aan de oorlogswinstbelasting, dus die Gemeentelijke

heffing zal nogal losloopen. Het is- een verzuim van het

Gouvernement, dat nú eerst die heffing wordt ingevoerd,

na 4 jaren wachtens; de Regeering had veel eerder en veel

‚beter moeten ingrijpen. Het eenige bezwaar, dat ik onder-

schrijf, is dat van den heer Van Campen, die vreest, dat

de heffing, wijl alleen van physieke personen, te weinig

zal opleveren. Het tweede bezwaar, dat ik gedeeltelijk ge-
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grond acht, is, dat de Gemeenten geen belangrijk-grootere

uitgaven hadden, doch op kleinere schaal is zulks met

verschillende posten wèl het geval geweest. Meer geld wordt

besteed aan materialen, enz. dan in normale tijden. Het bil-

lijk verzoek kan aan de Regeering in overweging worden

gegeven.

De heer De Bruïne. Het is me niet geheel duidelijk,

wat de heer Snel eigenlijk wil: wil hij de 33!/, opcen-

ten van de inwoners van Makassar heffen, dan ben ik te-

gen zijn voorstel, of wil hij voor de locale raden op de 50

millioen 33!/, opcenten leggen, dus over geheel Indië

verdeeld, waarvan dan een deel voor deze Gemeente zoude

worden afgezonderd ?

De Voorzitter … Het zal moeilijk zijn een juisten maat-

staf te vinden voor de verdeeling der gelden over de ver-

schillende Gemeenten.

De heer De Bruïne: B. v. naar rato van het aantal
inwoners.

De heer Snel: Staat de Regeering de heffing aan Ma-

kassar toe, en niet aan andere gemeenten, dan is dat on-

billijk te achten. Mijne bedoeling is, aan de Regeering te

verzoeken, allen localen raden toe te staan, opcenten te hef-

fen op de oorlogswinstbelasting, toteen maximum van 33!/,.

De heer Van Campen: Het is niet eens bekend, hoe-

veel de heffing voor Makassar zoude opbrengen, niemand

is thans ín staat het bedrag te taxeeren.

De Voorzitter: De aanslag in de Oorlogswinstbelasting

heeft nog niet plaats gehad.

Het voorstel-Snel wordt in stemming gebracht en met 5

tegen 6 stemmen verworpen.
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Punt 6: Gewijzigde begrooting voor 1918.

De Voorziter: De betreffende begrooting heeft ter visie

gelegen en beoogt de bestrijding der kosten, voortvloeiende

uit het ter vorige Openbare Raadsvergadering genomen be-

sluit tot inwilliging van de wenschen van den Gemeente-

kashouder. Heeft een der leden opmerkingen ?

Geen der leden opmerkingen hebbende, wordt z. h. s.

de gewijzigde begrooting tot een bedrag van f 1697.50

vastgesteld.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt ®

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 7: Goedkeuring van het verbeteringsplan

der Tempelstraat.

De Voorzitter. Het project en de begrooting gaven den

Inspecteur van den Waterstaat geen aanleiding tot opmer-

kingen, terwijl de Directeur der Haven bericht, dat door de

uitvoering van het werk, het havenbelang zeer gebaat zou-

de zijn. De begrooting beloopt een bedrag van f 15256—,

waarvoor der Gemeente een Regeeringssubsidie if uitzicht

werd gesteld in mindering te brengen van het subsidie

ad f 40.000.-.

De heer Snel. Van het resteerend bedrag ad f 24744.—

kunnen andere wegen in orde worden gebracht. De Direc-

teur der G. W. zal derhalve meerdere plannen aanhangig

… dienen te maken.

De Voorzitter. Naar ik vernam, lag het in de bedoe-

ling daarna aan te vangen met de verbetering van het

Hoogepad.
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Bij den Directeur der G, W. zal worden aangedrongen

op spoedige indiening der plannen.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 8: Goedkeuring van het plan tot omlegging

van den Samboeng-Djawa weg nabij Ba-

langbaroe.

De VoorzitterDe uitvoering van dit werk is zeer nood-

® zakelijk te noemen. De brug aldaar is sinds Januari j.l. stuk

en werd daaraan tot heden niets gedaan. Het lid der Com-

missie voor de Financiën, de heer Van Campen, vreest,

dat de prijs der vruchtboomen te laag getaxeerd is, doch de

Directeur der G. W. stelde de kantteekening, dat het geen

vruchtdragende boomen zijn. De begrooting beloopt een som

van f 3585.—. Het bedrag ware te brengen op de artikelen

39 en 46 der begrooting, welke desnoodig uit den post voor

onvoorziene uitgaven kunnen worden verhoogd.

De heer Snel. De kuststrook te onderhouden, is Gou-

vernements taak, zoodat de Regeering, zij het ten deele,

de kosten zal moeten dragen.

De heer Stigter Het bruggetje ligt niet aan de kust.

Het geldt een kwestie van gewoon onderhoud, zoodat er niet

de minste aanleiding bestaat, Regeeringshulp in te roepen.

Voor de beschoeiing, een kostbaar, groot werk, zoude om

Gouvernementssteun kunnen worden verzocht. Het onder-

havige werkje is er een van ondergeschikt belang, waarvoor

de Gemeente dient te zorgen.

De heer SnelHet gaat toch om de omlegging van een weg !
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De heer Stigter. Van een stuk weg van 60 meters, het-

geen toch niet de moeite is, het vormt geen onderdeel van

een groot werk.

De heer Mesman. Vóór deze Raad werd ingesteld, was

de brug reeds zeer slecht en sloeg weg, omdat deze niet

te houden was tengevolge van het wassen der rivier.

De heer Stigter. Het bruggetje is wel te houden, de z.g.

„rivier” is slechtseen terreinsloot, welke meestal droog is.

Bij behoorlijk onderhoud zoude de brug niet zijn weggeslagen.

Z.h.s. wordt besloten tot het doen uitvoeren van het werk.

Punt 9: Voorstel van den Directeur der G. W. tot

verbreeding van de Passerstraat vanaf den

Kolenweg tot aan het Noordelijk gedeelte.

De Voorzitter. De toelichting van den Directeur der

G.W. luidt als volgt: „De Passerstraat vertoont nabij den

Kotenweg in Noordelijke richting, een zichtbare vernauwing,

welke later bij toeneming van het verkeer hinderlijk zal zijn.

Thans bestaat nog gelegenheid die straat aan de Westzijde

te verbreeden, aangezien de Havendienst dien grond tot

vrij Staatsdomein heeft teruggebrachten geneigd is der Ge-

meente een strook daarvan af te staan.

Met de enkele voorkomende eigendomsperceelen kan later

rekening worden gehouden en kan terwille dáárvan, een

noodzakelijke verbreeding niet uitgesteld worden.

In de toekomst zal een meerdere breedte wel gewenscht

zijn, doch hiermede ware rekening te houden bij het in

eigendom uitgeven van Gouvernementsgronden bijhet ver-

leenen van vergunningen tot oprichting van gebouwen”,
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De heer StigterWat behelst de verbreeding ? Het is zeer

wenschelijk te weten, hoe men zich de zaak geregeld wenscht.

Er is geen uitgewerkt plan of begrooting overgelegd.

De Voorzitter.» Welke zijn de financieele gevolgen ?

De heer Stigter. De Raad kan zich in principe uitspreken

tot verbreeding in de toekomst, van den weg, waarna plan

en begrooting behooren te worden ingediend door den

Directeur der G. W.

Z.h.s. verklaart de Raad met het voorstel-Stigter accoord

te gaan.

Punt 10 : Grondaanvrage der K. P. M.

De Voorzitter.» De aanvrage heeft ter visie gelegen en

adviseert de Commissie uit den Raad gunstig.

De heer Stigter.” De Raad kan inderdaad gunstig advisee-

ren. Omtrent den prijs werd geen advies gevraagd.

Z.h.s. besluit de Raad gunstig te adviseeren,

Punt 11: Verzoekschrift ddo. 23 Maart 1918 van

den heer Mr.J. |. K de Wit tot restitutie van

een bedrag van f 105.25, zijnde kosten inzake

ruil van grond.

De Voorzitter” De Commissie voor de Financiën acht

restitutie billijk.

De heer De Bruïne… Welke zijn de consequenties, indien

het bedrag wordt vergoed? Hoeveel personen zullen na

gunstige beschikking op dit rekest, met reclames komen ?

De Voorzitter. Als de billijkheid het medebrengt, is ver-

goeding te allen tijde noodzakelijk, welke ook de consequen-

ties zullen zijn.
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De heer De Bruïne. Werd met den eigenaar overeengeko-

men, dat de Gemeente die kosten zoude dragen ?

De Voorzitter. Het was in het belang der Gemeente, den

Roembiaweg te verbreeden, vandaar de ruil met Mr. De

Wit, Wellicht zal de Regeering termen aanwezig achten het

bedrag te vergoeden, want de wegen zijn slechts in beheer

gegeven aan de Gemeente, terwijl het betreffend stuk grond

vrij Staatsdomein werd. Bij eventueele meerdere reclames,—

deze zullen niet uitblijven — dient elk geval op zich zelf te
worden beschouwd.

De heer De BruïneHet gaat niet om het bedrag, doch

om het principe.

Met op een na algemeene stemmen wordt tot restitutie

van het bedrag besloten,

Punt 12: Verzoekschrift van de N.V. Maatschappij

tot Explotatie van Onroerende Goederen

„Celebes“ alhier, tot restitutie van een door

de Gemeente geheven bedrag van f 249.70,

zijnde kosten voor aanleg van een riool.

De Voorzitter. De Directeur der G.W. en het lid der Com-

missie voor de Financiën, de heer Snel, adviseeren het

verzoek te wijzen van de hand, terwijl de Rooimeester in

overweging geeft, de helft der kosten ten laste van de Ge-

meente te brengen.

De heer Stigter.” De nieuwe Bouw- en Woonverordening

schrijft het aanleggen van toegangsduikers voor aan huisei-

genaren, ware deze Verordening eerder in werking getreden,

dan hadde de Bouwmaatschappij elk recht van reclame
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verloren. De sloot dient zoowel voor afwatering van het

perceel als van den weg, zoodat vergoeding van de helft

der kosten billijk kan worden geacht.

‚De heer Snel. Ik ben het daarmede in het geheel niet

eens. De regeling der kostenbetaling werd in onderling

overleg met den Directeur der G. W. vastgesteld. De Bouw-

maatschappij dient het volle bedrag te betalen. |

De heer Mr. Pet. Indertijd ontving de Bouwmaatschappij

van den toenmaligen Voorzitter, den heer Einthoven, eene

aanschrijving om ervoor te doen zorgdragen, dat eene.

afwatering aan de achterzijde van de te bouwen huizen

werd aangebracht, wijl zulks in overeenstemming zoudezijn

met het rioolplan van Makassar. Daarna moest weder een

goot aan de frontzijde worden aangelegd, op het onbillijke _

van welken eisch door de Bouwmaatschappij nadrukkeiijk

werd gewezen. De Bouwmaatschappij zegde toe, voor den

aanleg der goten te zullen doen zorgdragen, doch achtte de _

uitgave voor de duikers meer Gemeentezaak te zijn. Die

Maatschappij betaalde voorloopig het gevorderd bedrag,

zich het recht voorbehoudende, later te reclameeren. De

toegangswegen tot de huizen bestonden reeds lang, de

kosten der daarin aangebrachte duikers moeten daarom ten

laste der Gemeente komen. Het is niet billijk, dat bedrag

te vorderen.

De heer Stigter. De duikers dienen niet alleen voor de

afwatering van den weg, doch ook voor het erf. Betaling der

helft is billijk.

De heer Mr. Pet … Die huizen hadden geen belang bij

den duikeraanleg, er werd nooit last van water op de

erven ondervonden!
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De Voorzitter … Gaat de Bouwmaatschappij met restitutie

vân de helft van het bedrag accoord?

De heer Mr. Pet Het is beter iets dan niets te ontvangen,

doch billijk is de regeling niet.

Met algemeerte stemmen wordt besloten aan de Bouw-

maatschappij een bedrag van f 12485 te vergoeden. (De

heer Mr. Pet onthoudt zich van stemming.)

Punt 13: Penoeming van een Rooimeester.

De Voorzitter. Tal van sollicitanten meldden zich

voor de betrekking van Rooimeester aan. Ik heb echter de

voordracht, - opgemaakt door de beide leden der Technische

Commissie—, eerst hedenochtend ontvangen. Er is geen

. «haast bij de benoeming. Waar de stukken te kort ter visie

hebben gelegen, stel ik voor de behandeling van dit punt

der agenda te verdagen.

Ik wilde in dit verband nog opmerken, dat bij rondschrijven

No. 770/11 dd. 25 Maart 1918 van den Isten Gouvernements-

Secretaris, de Landvoogd bekend deed stellen, dat met het

oog op de ongunst der tijden, aan Waterstaatspersoneel,

zoolang de oorlog nog zal duren, niet meer zal worden toege-

staan, uit ’s Lands dienst, in dien van locale ressorten over

te gaan. Het is daarom, dat de Technische Commissie twee

voordrachten opmaakte, één in geval de Raad toch mocht

besluiten tot het aanstellen van iemand uit Gouvernements-

dienst, een andere, indien geen Gouvernementspersoneel

_ wordt overgenomen. Wat wilde Raad? _—

De heer Stigter … Het ligt voor de hand, dat de Gemeente

der Regeering geen groote moeilijkheden in den weg mag

leggen, indien dat te vermijden is. Zijn er ondér degenen der
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sollicitanten, die niet in Gouvernementsdienst zijn, geen

geschikte candidaten voor de betrekking, of zijn de inge-

wonnen inlichtingen, minder gunstig, dan moet over het

bezwaar worden heengestapt, ter wille van het Gemeente-

belang. Deze Gemeente deed zulke treurige ervaringen op

met van elders betrokken personeel, zelfs na ingewonnen

schriftelijke inlichtingen, nu onlangs weder, toen na één dag

dienst bleek, dat de van Java gekomen Opzichter-Teekenaar

absoluut als zoodanig onbruikbaar bleek, waardoor weder

een betrekkelijk-hoog bedrag aan salaris, passage en ver-

blijfkosten werd weggegooid. “Heeft men hier ter plaatse

dus een geschikt candidaat voor rooimeester en is deze

toevallig Gouvernementsambtenaar, dan zoude de Raad toch

tot een keuze uit Gouvernementsambtenaren moeten overgaan.

De Voorzitter” De stukken kunnen ter inzage blijven

liggen, waarna in de volgende vergadering eene beslissing

kan worden genomen.

De heer Wieland .… Bij de eerste lezing der Gouverne-

mentscirculaire, leek me het door de Regeering ingenomen

standpunt geheel correct, doch bij nadere beschouwing

kom ik tot de conclusie, dat m.i, het Gouvernement zij-

nen ambtenaren niet mag beletten hunne positie te ver-

beteren. Het Gouvernement moet dan maar betere tracte-

menten betalen !

De Voorzitter. Toch gaat het belang van Indië, dus het

algemeen belang, boven dat van een Gemeente !

De heer Wieland. Door zoo’n enkel geval komt het

Gouvernement toch niet in moeilijkheden !

De heer Stigter” De Gemeente vormt een onderdeel

der Regeering: in deze oorlogsomstandigheden is weder-
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zijds helpen plicht. Al wilde het Gouvernement nu be-

langrijk-betere salarissen betalen aan zijne ambtenaren, het

zoude niets baten, want personeel kan thans niet uit Eu-

ropa worden betrokken in verband met het stopzetten der

scheepvaart. De onderhavige kwestie moet m. í. zeer ern-

stig onder het oog worden gezien.

De Voorzitter.” M. i. gaan de belangen van het geheel,

boven die van een klein onderdeel.

De heer Stocksmeier, Doch de betangen der Gouver-

_ nementsambtenaren worden daardoor zeer geschaad !

De heer Stigter. Wij beleven zulke extra bijzondere tijden !

De heer Snel. Vrije concurrentie moet bestaan. Men

zegt, dat de Locale Raden een onderdeel der Regeering

vormen en deze dus moeten toegeven. Het gaat op die ma-

nier zeer veel op een kongsie gelijken, welke den loon-

standaard zoo laag mogelijk tracht te houden. Het gros der

Gouvernementsambtenaren heeft eene schandelijke betaling,

het is bewezen, dat dááraan het groot gebrek aan perso-

neel is te wijten. De levensstandaard is de laatste jaren

veel hooger geworden, terwijl de bezoldigingen dezelfde

bleven. In Holland daarentegen werd de loonstandaard be=

duidend verhoogd, in Indië acht men dat schijnbaar niet

noodig. Het ligt niet op den weg van locale raden, der

Regeering tegemoet te komen in deze kwestie.

De Voorzitter. De eerstvolgende Vergadering kan eene

beslissing nemen.

Dienovereenkomstig wordt besloten.

Punt 14: Benoeming van een klerk ten behoeve van

het bureau van den Gemeentekashouder.
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De Voorzitter De Kashouder beveelt een klerk aan,
thans bij ’'s Landskas werkzaam. In verband met het even-
tueel instellen per 1 Januari 1919 van het ambt van Ge-

meente-Ontvanger, ware die klerk in tijdelijken dienst op

te nemen, en wel op een salaris van f 100.- per maand.

Aan den wensch van den Kashouder, te willen overgaan

tot de benoeming van dien klerk ware m. i. tegemoet te

komen. Sollicitant heeft het einddiploma Mulo-school. Tus-

schen haakjes zij nog opgemerkt, dat zich totaal slechts

twee candidaten aanmeldden!

Met algemeene stemmen wordt W, de Grave in tijdelij-
ken dienst der Gemeente aangesteld tot klerk ten bureele

van den Kashouder op eene bezoldiging van f 100.- per maand,

wordende deze benoeming beschouwd te zijn ingegaan op

den Isten April 1918.

Punt 15: Aanwijzing eener Commissie tot uitbren-
ging van een rapport inzake Gemeente-

bibliotheek.

“De VoorzitterTer vorige Vergadering werd deze kwestie

reeds ter sprake gebracht. Eene commissie van twee leden

zoude zich met het Bestuur van het Makassaarsch Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappan in verbinding kun-

nen stellen. De bedoeling is, dat de betreffende com-

missie schriftelijk rapport uitbrengt. De heeren Mr. Pet

en Snel interesseeren zich, naar ik vermeen, voor de

zaak, hun zoude kunnen worden verzocht verslag te doen.

De heer Mr. PetAls maar bekend wordt gesteld, wel-
\ de opdracht is.
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De Voorzitter. De vraag is, op welke voorwaarden kan

de Gemeente de bedoelde boekerij overnemen of in beheer

ontvangen ?

De heer Mesman. De bibliotheek is in goede handen,

laat dat zoo blijven.

De heer Stigter. Juist degene, die veel ambitie voor de

zaak heeft, is aan overplaatsing onderhevig.

De heer Snel. De Raad bindt zich tot niets bij het

vragen om de voorwaarden kenbaar te maken.

De heeren Mr. Pet en Snel verklaren zich bereid ter

zake van advies te dienen.

| De Raad gaat hiermede accoord.

Punt 16: Aanwijzing van een lid:

der Commissie voor de Financiën:

van het Stembureau 1917/1918:

Grondbedrijf.

Woningzaken.

wegens het aftreden als Raadslid van den heer Snel.

De heer Snel. Is het de bedoeling, dat ik ook aftreed als

lid der verschillende commissies ad hoc ?

De VoorzitterZulks lag niet in de bedoeling.

Bij schriftelijk stemming verkrijgt de heer Snel 7 stemmen,

de heer de Bruïne 4 stemmen.

De heer Snel Hettreft me, meteene kleine meerderheid

slechts, te zijn herkozen, alhoewel ik me in geen enkel

opzicht bewust ben te kort te zijn geschoten in mijne taak als

lid der Commissie voor de Financiën. Ik zal daarom de her-

benoeming nog in beraad houden, en binnen enkele dagen

mededeelen of ik me de keuze al of niet laat welgevallen.

der Commissie voor
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Bij schriftelijke stemming voor een derde lid van het Stem-

bureau verkrijgt de heer Snel 7, de heer De Bruïne 2 en de

heer Mesman 2 stemmen.

De heer Snel verklaart deze benoeming, welke van geen

belang is, te zullen aannemen.

Bij schriftelijke stemming voor een lid der Commissie

voor: Grondbedrijf/Woningzaken, verkrijgt de heer Snel 4

stemmen, de heer De Bruïne 3 stemmen, de heer Mesman

2 stemmen, en de heer Mr. Pet 1 stem, terwijl Één blanco stem

werd uitgebracht.

Bij eene nieuwe vrije stemming worden 7 stemmen uit-

gebracht op den heer De Bruïne, 3 op den heer Snel en

l op den heer Mesman.

De heer De Bruïne: Mijn verblijf te dezer stede is van

zóó tijdelijken aard, dat het me beter wil voorkomen,

het lidmaatschap dier Commissie te blijven toevertrouwen

aan den heer Snel.

De Voorzitter: U kunt zich als lid dier Commissie, heer

De Bruïne, zeer verdienstelijk maken en hoop ik, dat U

zich de keuze laat welgevallen.

De heer De Bruïne: Ik zal nader beslissen.

De heer Snel: Daar de Raad geen vertrouwen schijnt

te stellen in mij, wensch ik ook te bedanken voor het lid-

maatschap der Commissie voor de Financiën.

De Voorzitter: Dan dient een ander voor lid der com-

missie te worden aangewezen.

Bij schriftelijke stemming worden 4 stemmen uitgebracht

op den heer De Bruïne, 2 op den heer Snel, 2 op den

heer Wieland, 1 op den heer Mesman, terwijl 2 blanco

stemmen werden uitgebracht.
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Bij eene nieuwe vrije stemming verkrijgt de heer De Bruïne

6 stemmen, de heer Snel 2 stemmen, de heer Wieland

1 stem, terwijl twee blanco stemmen werden uitgebracht.

De heer De Bruïne: Ik zal nader beslissen, of ik de

benoeming aanneem. |

De heer Mesman: Als een lid van den Raad het lid-

maatschap eener commissie niet kan waarnemen, bij gebrek

aan tijd als anderszins, dan moet hij bedanken, anders is

dat niet veroorloofd.

De heer Snel: Dat de Raad mij een votum van wan-

trouwen heeft gegeven, is natuurlijk zijne zaak, dat moet

hij zelf weten.

De heer Stocksmeier: Ik kan me voorstellen, heer Snel,

dat het voor U persoonlijk onaangenaam is, doch juist van

U, democraat in hart en nieren, begrijp ik niet, dat U er

den Raad een verwijt van maakt, dat U niet is herkozen.

De heer Snel: Niet mij personlijk treft dat, maar de

kiezers, die hunne stem op mij hebben uitgebracht. Ik zal

tegelegenertijd daaruit wel zorgen de noodige politieke

munt te slaan. |

__De heer Stocksmeier: Die politieke munt laat me

koud !

De heer Snel: Nu wensch ik te verklaren, dat ik van

geen enkele Commissie meer deel verlang uit te maken.

De heer Mesman: De heer Snel merkte daareven

op, dat ik niet de aangewezen persoon ben voor

het lidmaatschap der Commissie voor Grondbedrijf/

Woningzaken, ik wilde de vraag stellen : „Waarom niet ?”

De heer Snel: In het algemeen gesproken, behooren

geinteresseerden niet in zulke commissies thuis.
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Punt17: Aanwijzing van twee leden der nieuw in

te stellen Commissies :

„Het Bouwtoezicht”;

„Het Woningtoezicht”.

Tot leden der beide commissies worden aangewezen de

heeren Stigter en Hamzah daeng Mapata, die verklaren de

benoeming te willen aanvaarden.

Punt 18: Besluit tot regeling van de storting van

rooigelden in de kas der Gemeente vide

art. 24 al. 2 van de „Bouw- en Woon-

verordening.”

De Voorzitter: Er is reeds eene regeling getroffen, doch dient

deze nog gesanctionneerd te worden door den Raad. De

Kashouder ontvangt n. l. mét de opdracht tot invordering

betreffende de rooigelden, het besluit en bouwbewijs, uit

te reiken bij betaling der rooigelden door belangheb-

benden.

De Raad hecht zijne goedkeuring aan deze regeling.

De heer Stigter: In verband met het vergevorderd uur,

zoude kunnen worden besloten de overige punten der

Agenda in eene volgende zitting te behandelen. Immers,

er zoude hedenavond nog een geheime zitting worden

gehouden.

De heer Snel: Bene geheime zitting kan den Raad

bespaard blijven, wijl ik het door mij gedaan voor-

stel tot ontslagverleening aan den Secretaris, niet in

geheime, doch in openbare zitting behandeld wensch te

hebben.
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Ik verzoek U daarom de volgende motie in stemming

te brengen:

„De Raad der Gemeente Makassar,

„Besluit,

„Punt 2 van de Agenda der geheime Vergadering af te

„voeren en dat voorstel te brengen op de Agenda van

„de Openbare Vergadering.”

De Voorzitter: Uw voorstel tot behandeling in openbare

zitting werd reeds eerder in eene Vergadering van den

Raad afgestemd. Het was daarom, toen U opnieuw dit

voorstel deedt, dat ik het advies inwon, bij rondschrijven,

van de overige leden. Eene stemming was dat niet. Ik

volgde het advies van elf leden, die zich verklaarden vóór be-

handeling in geheime zitting. Ik zelf ben niet voor open-

bare behandeling, die is nergens goed of noodig voor.

De heer Mr. Pet: Over al of niet geheime behandeling

kan thans worden gestemd. ’

Met 8 tegen drie stemmen wordt besloten tot behan-

deling in eene zitting met gesloten deuren.

De Voorzitter : Derhalve wordt het voorstel-Snel niet in

„behandeling genomen, immers de voorsteiler eischte open-

_ bare behandeling.

Punt 21: Afvaardiging naar het op 19 en 20 Mei

1918 te Batavia te houden Decentralisatie-

congres.

De Voorzitter: Het Bestuur der „Vereeniging voor Lo-

cale Belangen“ te Samarang vraagt om afvaardiging van

eenige personen naar het bedoeld congres. Gelden ter
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bestrijding der kosten werden op de begrooting uitge-

trokken.

De heer Wieland: Zoude de Voorzitter niet willen gaan?

De Voorzitter: Ik zou niet alléén willen gaan. Het is

bovendien de vraag, of de Gouverneur mij een verlof voor

dat doel, zoo kort na mijn optreden, zoude willen toe-

staan. Bovendien zoude mijne afvaardiging meer op „vlag-

vertoon“ lijken.

De heer Van Campen: Eene afvaardiging is niet strikt

noodzakelijk.

De heer Stocksmeier: Ik acht afvaardiging wèl ge-

wenscht.

De Voorzitter: Deze kwestie kan ter volgende zitting

nader worden overwogen.

Aldus wordt besloten.

Rondvraag.

De heer Snel: Terugkomende op het verbeteringsplan

der wegen, wilde ik nog opmerken, dat het in orde maken

van het Hoogepad heel wat minder urgent is dan de ver-

betering der Poedoe dg. Tompostraat. De bewoners klaag-

den reeds eerder.

De Voorzitter: Is het den heer Snel bekend, dat die

weg particulier eigendom is ?

De heer Snel: Dat is onjuist!

De Voorzitter: Bij onderzoek is mij gebleken, dat die

weg inderdaad particulier eigendom is! De Secretaris fluis-

tert me in, dat in het jaar 1916 door den Raad werd be-

sloten, na de verbetering der Passer- en Tempelstraat den

Van Schelleweg en de Boomstraat onder handen te nemen

van de van de Regeering ontvangen gelden,
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De heer Mr. Pet: De Bassieweg eischt verbetering

vóór alles.

De heer Stigter: De Gouvernementssubsidie moet

m. i. allereerst gebruikt worden voor drukke handels-

wijken. |

De heer Mr. Pet: Dus b. v. voor den Strandweg.

De Voorzitter: De Technische Commissie zoude kunnen

nagaan, wèlke wegen het eerst în aanmerking moeten

komen.
Aldus wordt besloten.

De heer Snel. De Raad heeft me daareven een votum van

wantrouwen gegeven inzake mijn lidmaatschap van de

Commissie voor Grondbedrijf/Woningzaken, alhoewel ik

me met groote ambitie op de kwestie heb geworpen. Een

wettelijk recht heb ik niet, den Raad daarover verantwoor-

ding te vragen, doch wel het moreel recht, aan die leden,

die tegen stemden, te verzoeken, hunne bezwaren tegen

mijne werkzaamheid als zoodanig kenbaar te maken. Deze

kwestie raakt een groot belang zoowel voor publiek als voor

de kiezers. Een Raadslid toch zoude in zijnen plicht zijn

te kort geschoten. Ik wil duidelijk omschreven zien, wât

valt aan te merken op mijnen arbeid. Mag ik de heeren

uitnoodigen om het Gemeentebelang te dienen, door in

openbare zitting hunne bezwaren op te sommen, bezwaren,

welke geleid hebben tot mijne niet-herbenoeming ?

De Voorzitter. U vat de kwestie verkeerd op. Het zou-

de toch best kunnen zijn, dat de meerderheid der Raads-

leden een ander lid voor de betreffende commissie beter

acht ? Juist om dergelijke kwesties te voorkomen, is het voor-

schrift, dat over personen schriftelijk wordt gestemd. U
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kunt natuurlijk vragen, wat U wilt, terwijl men vrij is daar-

op al of niet te antwoorden.

De heer Snel: Indien ik als Raadslid mijnen plicht ver-

zaakte, dien ik de motieven te kennen, zulks is in het belang

der Gemeente!

De heer De Bruïne: Ofschoon ik wèl op den heer Snel

stemde, kan ik me toch voorstellen, dat de Raad géén on-

beperkt vertrouwen meer in hem stelt, bij de gedachte aan

den Gemeentelijken grondaankoop en voorgenomen wo-

ningbouw in kampong Malokoe, immers huisjes met één

kamer en voor- en achtergalerij moeten daar f 55, — huur

per maand opbrengen en was het voorstel van den heer

Snel, die huisjes voor een prijs van f 34,.— per maand te

verhuren, wordende het verlies door de Gemeente gedragen.

Dit alles om een groepje van 12 menschen aan een wo-

ning te helpen, dus boven anderen te bevoordeelen! Wel-

licht is de mislukking van het plan tot woningbouw wel

het motief geweest tot niet herkiezing van den heer Snel

in de Commissie voor woningzaken |

De heer Stigter: Ik protesteer er ten sterkste tegen, dat U,

heer Voorzitter, zulk een vraag van den heer Snel in be-

handeling doet nemen. De stemming over personen is vol-

gens de Locale Raden Ordonnantie, geheim, in het midden

latende, hoe werd gestemd, laat die bepaling der L. R. O.

een bespreking der stemming niet toe, U hadt als Voor-

zitter het stellen van zoo'’n vraag moeten verbieden, al zal

de heer Snel, zooals hij opmerkte, daaruit ook politieke munt

slaan of hoe hij dergelijke affairetjes ook kwalificeert! Op

zijne vraag mag niet worden in gegaan, dat verbiedt de

ordonnantie !
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De heer Van Campen: De heeren Snel en Wieland hebben

weleens de opmerking gemaakt, dat ik als lid der Commissie

voor de Financiën, gelijk een duivel op de Gemeentelijke

geldkist zit, doch dat plaatsje is me dezer dagen zeer warm

geworden, toen ik ontdekte, dat in de Gemeentekas een be-

drag van f 82.50 was gestort door den Directeur der G. W,,

zijnde niet-uitbetaalde koelieloonen. De Gemeente verrijkt

zich op die manier met het geld van de allerkleinsten, om-

dat zij niet tijdig hun geld kwamen halen. Ik durf deze

handelwijze te qualificeeren als „kwartjesvinderij’ en ver-,

zoek U een onderzoek te doen instellen.

De heer Mesman: Al betreft het geen Gemeentekoelies,

toch kan het nuttig zijn op te merken, dat vooral mandoers

allerlei trucs toepassen.

Hetis me bekend, dat een koelie drie dagen had gewerkt,

dus recht had op 3 XX f 0.50, de mandoer echter betaalde

hem slechts f 1,00, onder de mededeeling, dat hij kon weg-

gaan, wijl voor het werk niet meer zooveel werkvolk noo-

dig bleek.

De heer Stigter. Het overhouden van koeliegelden, is een

gewoon verschijnsel. Om het bedrag echter zoo klein moge-

lijk te houden, worden de koelies, werkzaam voor den Wa-

terstaat, om de drie dagen betaald. De Gemeente betaalt

om de 10 dagen uit.

De heer Van Campen … De menschen moeten toch betaald

worden voor geleverden arbeid!

De heer Mesman. Ze gaan terug naar hun negorij en zijn

niet meer te vinden.

De VoorzitterIk zal de kwestie met den Directeur

der G, W. bespreken. |
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De heer Stocksmeier.… De verschillende Notulen van an-

dere locale raden worden steeds in rondlezing aan de leden

gezonden, ofschoon ik vermoed, dat ze meestal ongelezen

worden doorgezonden door hen. Het Raadhuis is op

een zeer centraal punt geplaatst, en zoude door het daar ter

lezing leggen, veel onnoodig werk worden bespaard.

De heer Stigter.” Doch de andere ingekomen stukken,

welke van belang kunnen worden geacht, waren geregeld

toe te zenden.

De VoorzitterHet langdurig aanhouden van stukken is

zeer lastig !

Z.h.s. wordt besloten, de van andere locale raden ont-

vangen Notulen in den vervolge ten Raadhuize ter visie te

leggen en niet verder in rondlezing te zenden.

De heer StocksmeierIk geef in overweging, punt 20 der

Agenda, in geheime zitting te behandelen.

De Voorzitter. Daartegen heb ik geen bezwaar.

De heer StocksmeierIn het algemeen gesproken, moesten

persoonlijke aangelegenheden in geheime zittingen worden

afgedaan.

De heer De Bruïne. Deze gewoonte bestond reeds bij den

Raad.

De heer Stocksmeier. Die beslissing gold meer het in

geheime zitting bespreken van sollicitanten naar vaceerende

betrekkingen.

De heer Mr. Pet. Ik voel niets voor geheime zittingen.

De heer Stigter: Zeer begrijpelijk van U, want U maakt

nooit voordrachten op !

De heer Snel.” Het is niet noodig, punt 20 in geheime

zitting te behandelen.
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De Voorzitter … De eerstvolgende vergadering, dezer dagen

te houden, kan de beslissing brengen.

De ter vorige Raadszitting benoemde Opzichter-Teekenaar,

_D. F. L. van Dalen, bleek eenige dagen na aankomst van

Java, in geen enkel opzicht geschikt voor zijn werk. Hij

heeft daarom per 1 Mei e‚k. zijn eervol ontslag gevraagd.

De heer StigterLaat de Raad hem ontslag geven en

hem naar Java terugzenden.

| De heer De Bruïne. De man had goede papieren, werd

geschikt geoordeeld door den Directeur der Gewestelijke

Werken van Besoeki ; zoude dezen niet de vraag kunnen wor-

den gesteld, hoe hij ertoe komt, zoo’n man aan te bevelen ?

De Voorzitter» Eervol ontslag per 1 Mei e. k. ware

hem te verleenen, zullende de kosten van passage 2e kl.

naar Soerabaya door de Gemeente worden gedragen.

Conform besluit de Raad.

Te 9.30 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.

Voor de opmaking:

De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 23 April 1918 (gedeel-

telijk) en 18 Juni 1918.

De Voorzitter

J. BREUKINK.



ALPHKBETISCHREGISTER
Bladz.

Ambtenaren.

Aanstelling van een klerk ten kantore van den

Kashouder 178.

Ontslagverleening aan den Opzichter-Teekenaar

D. F. L. van Dalen 190.

Uitstel van benoeming van een Rooimeester

tot de e. v. Vergadering 176.

Voorstel-Snel tot ontslagverleening aan den

Gemeentesecretaris 183.

Bibliotheek.

Aanwijzing eener Commissie tot het voeren

van besprekingen met het Makassaarsch Ge-

nootschap van Kunsten en Wetenschappen

alhier inzake eventueele overneming zijner boe-

kerij 179.

Commiíssies.

Aanwijzing van de heeren Mr. Pet en Snel

tot leden der Commissie tot het voeren van be-

sprekingen met het Makassaarsch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen alhier inzake

eventueele overneming zijner boekerij 180.



II

Bladz.

Aanwijzing van den heer J. C. de Bruïne tot

lid der Commissie voor de-Financiën 181.

Aanwijzing van den heer J C. de Bruïne tot

Grondbedrijf
lid der Commissie voor 180.

Woningzaken

Aanwijzing van den heer Snel tot lid van het

Stembureau 181.

Aanwijzing van de heeren Hamzah daeng Ma-

pata en Stigter tot leden van het „Bouwtoe-

zicht“ en „Woningtoezicht“ 183.

Vraag-Snel in zake zijne niet-herkiezing tot

lid der Commissie voor Grondbedrijf en Wo-

ningzaken 186.

Comptabiliteit.

Besluit tot restitutie van overschrijvingskosten

betreffende geruild perceel aan Mr. J.J.K. de Wit 173.

Besluit totrestitutie van de helft van een door

de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van on-

roerende goederen „Celebes” teruggevorderd

bedrag voor aanleg van een riool 176.

Klacht-Van Campen over het niet uitbetalen

van koelieloonen 188.

Regeling van de storting van rooigelden in de

Gemeentekas 183.

Vaststelling der modellen van kohier en aan-

slagbiljet in zake Inlandsch Vergunningsrecht 164.

Vaststelling van het kohier in zake Inlandsch

Vergunningsrecht 165.



II

Bladz.

Verwerping van het voorstel-Snel om der Re-

geering te verzoeken 33!/} opcenten te mogen

heffen op de Oorlogswinstbelasting 165.

Diversen.

Besluit in den vervolge geen Notulen van

andere locale raden ter kennisneming aan de

leden rond te zenden | 189.

Het behandelen der kwestie van al of niet af-

vaardiging naar het Decentralisatie-Congres

wordt verdaagd 184.

Voorstel-Stocksmeier tot het behandelen van

persoonlijke kwesties in geheime zittingen 189.

Grondaanvragen.

Gunstig advies op een grondaanvrage der

K. P. M. 173.

Notulen.

Arresteering der Notulen van het verhandelde

in de den 2ôen Maart 1918 gehouden Raads-

zitting 164

Verordeningen. |

Wijziging der Verordening: „Reglement op de

Havenbrandweer” 164.

Wegen.

Besluit tot het aandringen bij den Directeur

der Gemeentewerken op spoedige indiening

van meerdere plannen tot verbetering der

wegen 171.



IV

Bladz.

Goedkeuring van project en begrooting be-

treffende verbetering der Tempelstraat 170.

Goedkeuring van het plan tot-omlegging van

den Samboeng Djawaweg nabij Balangbaroe 171.

In principe wordt besloten tot verbreeding van

de Passerstraat, — bij den den Directeur de Ge-

meentewerken zal worden aangedrongen op

spoedige indiening van plan en begrooting 173.

Verbetering der wegen in volgorde der urgentie

door de Technische Commissie na te gaan 186.


