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Vergadering: van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den j8en Juni 1918, ten Raad-

huize.

Voorzitter : Assistent-Resident J. Breukink.

AGENDA:

Arresteering van de Notulen der Vergadering van 23

April en 2 Mei 1918.

Af- en overschrijvingen en wijziging begrooting 1917.

Benoeming van een Rooimeester.

Benoeming van een Commies ter Gemeentesecretarie.

Beschikbaarstelling van een bedrag van ten hoogste

f 300. — voor meubileering enz. van het kantoor voor

het Rooiwezen.

Voorstel tot aanstelling van een klerk en een bu-

reau-oppasser ten behoeve van het Rooiwezen en

aanleg eener telefoon.

Ontwerp-Verordening tot wijziging van de Veror-

dening: „Bouw-en Woonverordening voor de Ge-

meente Makassar’, van 3 Januari 1918, afgekondigd

in de Javasche Courant van 1 Maart No. 18.

Voorstel tot afkoop van Inlandsche bezitsrech-

ten op een perceel, gelegen in Kampong Wadjo,

kadastraal bekend onder Sectie C No. 3367-ge-

deeltelijk.
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10.

FT,

12.

13,

in

15.

16.

17.

18.

Regeling van de heffing van grondhuur voor het

plaatsen van tijdelijke schuttingen enz.

Occupatie van Gemeentegrond in handelswijken voor

het merken enz. van zakken coprah, rijst, e.d.

Schrijven dd. 6 April 1918 van den Commies-Be-

taalmeester bij de Gemeentewerken J. Ph. Meyer in

zake regeling zijner positie.

Schrijven dd. 23 April 1918 van den Opzichter-Uit-

voerder J. J. Palm, houdende het verzoek om toestem-

ming tot het verrichten van werk voor particulieren.

Schrijven No. 529 dd. 28 Mei 1918 van den Wd.

Directeur der Gemeentewerken in zake technisch

personeel.

Schrijven dd. 11 Juni 1918 van den Opzichter der

Gemeentewerken C. Kooy in zake regeling zijner

positie.

Ontwerp-besluit in zake gelden ter goede rekening:

verstrekt.

Schrijven No. 62/A dd. 28 Mei 1918 der Uitvoe-

rende Commissie van het te Batavia in 1919

te houden Algemeen Ingenieurscongres, houden-

de het verzoek tot erlanging eener subsidie van

-f 500.—.
Schrijven No. 13786 dd. 22 Mei 1918 van den Di-

recteur van Onderwijs en Eeredienst in zake speel-

velden.

Betaalbaarstelling van een bedrag f 23.50 ten be-

hoeve van het Gouvernement wegens over de maand

Mei 1917 gebezigde gestrafften van 's Lands Ge-

vangenis voor het opvangen van honden.
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Verzoekschrift dd. 14 Januari 1918 van Sangkala in

zake erlanging van grond. |

Verzoekschrift dd. 1 April 1918 van den Kapitein Ma-

kassar c.s. betreffende verbod tot atappen bedekking.

Verzoekschrift dd. 19 April 1918 van den heer J. Misero:

alhier, houdende het verzoek om dispensatie van de

bepalingen betreffende dakbedekking.

Schrijven No. 460 dd. 29 April 1918- van den Di-
recteur der Gemeentewerken in zake regeling van

grondkwesties in Kampong Wadjo, Boetoeng en Ma-

limongan.

Beslissing in zake aanvragen tot erlanging eener

vergunning voor den verkoop van sterken drank in

het klein van: Kho Hoeng Siang en Tjia Tiem Jie

(Art. 3 al. 8 van de „Drankverordening”).

Schrijven dd. 1 Mei 1918 van den Gouvernements-

Veeartg alhier in zake Gemeentepaarden.

Schrijven No. 887/19 HW dd. 18 Mei 1918 van den

Directeur der Haven in zake verbreeding van de

Verlengde Passerstraat.

Telegram dd 23 Mei 1918 van de N.-l. Gasmaat-

schappij te Weltevreden in zake ingediend verzoek-

schrift aan den Gouverneur- Generaal tot verlenging

van den termijn van ingebruikstelling van electri-

sche geleidingen ingevolge elecfriciteits-concessie

voor Makassar.

Voorstel tot wijziging van art. 135 der Bouw- en

Woonverordening voor deze Gemeente.

Processenverbaal van afkeuring van den Directeur

der Gemeentewerken dd. 13 en 30 Mei 1918,
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29. Vaststelling der uniformpetten voor den Opgziener

| der Plantsoenen en den Portier.

30. Schrijven No. 446 dd. 7 Juni 1918 van den fd, In-

specteur van den Burgerlijk Geneeskundigen Dienst

alhier in zake pestbestrijding.

31. Voorstel tot het meubileeren eener Commissie-

kamer.

32. Voorstel tot bijbouwing van het Raadhuis in ver-

band met een in 1919 aan te stellen eigen Kas-

houder.

33. Afschrift-besluit No. 216/E4 dd. 6 Mei 1918 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden in zake

benoeming van het lid van den Raad deze Gemeen-

te, den heer H. Mesman, tot lid in de Commissie

van Toezicht op de in den loop van dit jaar alhier

te openen ambachtsschool voor Inlanders.

34. Schrijven No. 391/H 19 dd. 4 Mei 1918 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden be-

treffende niet-verleening van binnenlandsch verlof

aan den Assistent-Resident van Makassar.

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

‚pen, J. A. E. van Deursen, Hamzah daeng Mapata,

(verschijnt eenige minuten na opening der Ver-

gadering), H. Mesman, Nio Eng Boe, Mr. H. A.

Pet, W. C. Snel, A. W. G. Stigter, J. H. Stocks-

meier, The Liong Tjang en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden: Baba Soeleiman
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en Hadji Mohamad Saleh, beiden wegens ver-

hindering.

 

Er is één vacature: (M. C. H. Buné).

 

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

Te 7 ure des avonds opent de Voorzitter de

Vergadering. |

 

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-

ringen van 23 April en 2 Mei 1918.

De Voorzitter: De concept-Notulen van het verhandelde

in de den 23en April j.l. gehouden zitting werden met en-

kele opmerkingen van de leden Stocksmeier en Snel, die

van den Zen Mei j.l. zonder eenige bemerking, terugont-

vangen. Voorgesteld wordt, beide Notulen goed te keuren

en te arresteeren.

Aldus wordt besloten.

Punt 2: Af- en overschrijvingen en wijziging be-

grooting 1917.

De Voorzitter: De op dit punt betrekking hebbende stuk-

ken hebben ter inzage gelegen en werd dit onderwerp

nummer twee op de Agenda geplaatst, wijl de behande-

ling zeer urgent is te noemen, immers om nog van kracht

te zijn, dient de gewijzigde begrooting voor het dienst-



18 Juni 1918. — 230 --

jaar 1917 vóór 1 Juli e. k. door den Gouverneur te wor-

den goedgekeurd. Ongetwijfeld kunnen de leden zich met

de opstelling der cijfers vereenigen.

Niemand het woord verlangende, worden de Notulen op

dit punt betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 3: Benoeming van een Rooimeester.

De Voorzitter: Ter laatste Raadszitting had bij de sta-

king van stemmen (ieder der sollicitanten naar de vacee-

rende ‘betrekking: H. de Munnik en A.J. Sackman, ver-

kregen toch 6 stemmen) eene nieuwe vrije stemming moe-

__ten zijn gehouden, hetgeen is verzuimd. Er is, dunkt me,

absoluut geen bezwaar tegen, thdns eene nieuwe, vrije

stemming te houden, immers een voldoend aantal candi-

daten meldde zich aan, eene voordracht werd reeds langen

tijd geleden opgemaakt en nieuwe liefhebbers deden zich

niet voor. —

Bij schriftelijke stemming verkrijgt de heer H. de Mun-

nik alhier, 10 stemmen, de heer Sackman 2 stemmen.

De Voorzitter: De heer De Munnik is dus gekozen. Hij

zal derhalve zoo mogelijk reeds per 1 Juli e. k. in vasten

dienst der Gemeente treden, op eene aanvangsbezoldi-

ging van f 500. — per maand, zonder dat verder wordt

ingegaan op eenige in zijne sollicitatie gestelde voorwaar-

den. Hij zegde me toe, bij eventueele aanstelling, telegra-

fisch ontslag te zullen vragen uit zijne tegenwoordige be-

trekking en zal hem dat wel worden verleend. Aan den

Directeur der B. O. W. zal welstaanshalve worden mede-

gedeeld, dat de heer H. de Munnik, tot Rooimeester dezer
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Gemeente werd benoemd, met verzoek hem wel eervol ont-

slag te willen verleenen.

Aldus wordt besloten.

Punt 4: Benoeming van een Commies ter Gemeen-

tesecretarie.

De Voorzitter: Er zijn 18 sollicitaties ingekomen. In over

leg met den Secretaris heb ik eene voordracht opge-

maakt, waaraan de Raad zich natuurlijk niet behoeft te

houden. Nummer 1 der voordracht is de heer H. A. M.

Gerth van Wijk, Nummer 2 de heer Reynsdoríf te Ban-

doeng. Wenscht een der leden wellicht een anderen can-

didaat aan te bevelen? Beide candidaten hebben debij de

„Ambtenarenverordening” voorgeschreven leeftijdsgrens be-

langrijk overschreden, zoodat opneming in vasten dienst

vooralsnog uitgesloten is.

De heer: Snel: De op de voordracht geplaatste personen

zijn dus, in verband met hunnen leeftijd, „bezadigde’’

menschen.

De Voorzitter: Dat hoop ik tenminste!

Bij schriftelijke stemming vereenigt de heer Gerth van

Wijk alle stemmen op zich, zoodat deze per ingang van

den len Juli 1918 is aangesteld tot Commies ter Gemeen-

tesecretarie in tijdelijken dienst, op eene aanvangsbezoldi-

ging van f 300.— per maand.

Punt 5: Beschikhaarstelling van een bedrag van ten

hoogste f 300.— voor meubileering enz

van het kantoor voor het Rooiwezen.
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De Voorzitter: In eene ledige kamer kan de Rooimeester

geen kantoor houden en alhoewel hij eenig overcompleet meu-

bilair van de Secretarie kan bekomen, benevens een schrijf-

machine, blijft toch nog een en ander aan te koopen. Een

bedrag van ten hoogste f 300.— komt voor het doel vol-

doende voor, behoeft echter niet geheel te worden besteed.

Het is niet noodig, een speciaal bedrag voortelefoonabon-

nement te voteeren, daar het bedrag op art. 35 voor het

abonnement eener telefoon ten behoeve van het personeel,

gevoeglijk kan vervallen, wijl de verschillende takken van

dienst reeds telefonisch zijn aangesloten. De Commissie voor

de Financiën heeft tegen het toestaan van het betreffend

bedrag geen bezwaar. |

Z.h.s. voteert de Raad het bedrag van f 300—.

Punt 6: Voorstel tot aanstelling van een klerk en”

een bureau-oppassar ten behoeve van het

Rooiwezen en aanleg eener telefoon.

De Voorzitter: Teneinde den Rooimeester van veel schrif-

werk te ontlasten (b. v. het opmaken van vergunningen

enz.) zoomede voor het telefoon-opnemen, indien de Rooi-

meester niet op kantooris, wil het gewenscht voorkomen, een

klerk aan te stellen ten behoeve van dien ambtenaar. Een

hoog salaris is voor de eenvoudige betrekking niet noodig.

De heer Stigter: Het zal m.i. een behoorlijke klerk moe-

ten zijn.

De Voorzitter: Ik had gedacht, een salaris van f 50. —/

f 60.— per maand.

De heer Snel: Dat is toch geen betaling !

De Voorzitter: Het Gouvernement betaalt niet veel méér.
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De heer Snel: Ik vermeende, dat het minimum-salaris

f 75.— per maand bedroeg.

De heer Stigter: Dat bedrag zal zeker noodig blijken.

Zoo’'n klerk moet b. v. eenvoudige voorstelletjes kunnen

opmaken.

De Voorzitter: Mij goed, dus waren sollicitanten op te

roepen naar de bedoelde betrekking, waaraan verbonden

een aanvangstractement van f 75.—. Ook wordt om een op-

passer gevraagd.

De heer Van Campen: Is een speciale oppasser voor het

Rooiwezen wel noodig ?

De Voorzitter. Als openbaar ambtenaar kan de Rooi-

meester zich doen vergezellen van een oppasser, die te-

vens noodig is voor het rondbrengen der stukken, dat toch

an de Rooimeester of zijn klerk niet zelf doen.

De heer Mr. Pet» Kunnen niet alle stukken over de Se-

cretarie loopen? Dat geschiedt met de andere ambte-

naren ook.

De Voorzitter. Alles ter Secretarie te agendeeren en te

behandelen gaat niet,

De heer Van Campen. Met de benoeming van een op-

passer kan worden gewacht, totdat de Rooimeester een

dergelijk beambte noodig oordeelt.

De Voorzitter.” De Secretaris verklaarde geen der beide

Secretarie-oppassers steeds ter beschikking van andere

diensten te kunnen stellen. Met ziekte en verlof dient óók

rekening te worden gehouden,

De heer Stocksmeier. Laat een oppasser op een loon van

f 15.— per maand worden benoemd.

De Voorzitter. Het is mij goed, zoo'n uitgave is niet
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de heele wereld! Eene gewijzigde begrooting zal echter

noodig blijken, wijl het een vasten post betreft.

Aldus wordt besloten.

Punt 7: Ontwerp-Verordening tot wijziging van de

Verordening: „Bouw= een Woonverordee

ning voor de Gemeente Makassar,” van

3 Januari 1918, afgekondigd in de Javasche

Courant van | Maart 1918 No. 18.

De Voorzitter. De betreffende Verordening heeft vanaf

13 April j.l. ter visie gelegen, terwijl overigens geheel aan

de voorschriften werd voldaan. De woorden „of steenen”

zouden gevoeglijk kunnen vervallen, ter uniforme regeling

der zaak. Plaatjes van email zouden van Java worden

besteld.

Z.h.s. stelt de Raad de Verordening ongewijzigd vast.

Punt 8: Voorstel tot afkoop van Inlandsche bezits-

rechten op een perceel, gelegen in kam=

pong Wadjo, kadastraal bekend onder

sectie C No. 3367-gedeeltelijk

De Voorzitter. De betrokken Commissies zijn gehoord

en gaan deze accoord met de beschikbaarstelling van het

bedrag van f 600.—. Echter, de Raad dient de conse-

quenties te aanvaarden van eene goedgunstige beschik-

king, want tal van dergelijke wegenkwesties heeft zich,

naar de heer Mr. Pet mededeelde, voorgedaan, dus meer-

dere reclamanten zullen wel opdagen. De vraag rijst, of
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het Gouvernement, dat de wegen slechts in beheer gaf aan

de Gemeente, die kosten niet moet vergoeden. Het Gou-

vernement is toch eigenaar van den grond, niet de Ge-

meente.

De heer Mr. Pet» Het geldt een Gemeentebelang.

De Voorzitter. De Gemeente kan ten slotte voor zulke

groote bedragen komen te staan, betaald voor afkoop, dat

deze uitgaven door haar niet meer te dragen zijn. De Di-

recteur der B. O. W. verlangt gedeeltelijke betaling door de

Gemeente, van het bedrag van afkoop van Inlandsche be-

zitsrechten op een perceel op het Haventerrein, dat is niet

billijk. Bij de Instellingsordonnantie werden de wegen slechts

in beheer gegeven.

De heer Mr. Pet. Als de Gemeente eenige wegen op

dubbele breedte wil aanleggen, is dat [geen zaak der Re-

geering, doch Gemeentezaak.

De Voorzitter. Het zijn alle oude kwesties, Inlanders

werden met beloften van ruil gepaaid, doch hoorden verder °

niets van de zaak. Indien één Inlander wordt schadeloos-

gesteld, kan dat niet aan anderen worden geweigerd.

De heer Van CampenTen slotte kan de Gemeente

niet alles betalen, want de begrooting voor het loopend

jaar, ik merkte dat reeds eerder op, is uiterst krap ge-

nomen.

De Voorzitter. Eventueel zoude dan het volgend jaar

kunnen worden betaald.

De heer Stigter … Het doet er niet toe, of een ton of een

millioen door de Regeering of door de Gemeente moet

worden betaald, de vraag is, hebben reclamanten recht op

schadeloosstelling ?
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De heer De Bruïne. De Raad schept een antecedent;

als de Raad zoo vlug met betalen is, zal de Regeering

zeggen, doe dat voortaan dan ook maar zoo. Eerst ware

het bedrag van f 600.-- van het Gouvernement terug

te vragen.

De heer Wieland. Zulke bedragen kunnen wel ten laste

komen der door de Regeering voor wegenverbetering ver-

leende subsidies.

De heer Stigter … Het gaat niet aan, op dergelijke ma-

nier beslag te leggen op grond van anderen. De Raad

deed dat, niet het Gouvernement. Als eene verbreeding

van de Passerstraat b. v. 1 millioen heeft geëischt, is het

toch ondoenlijk, de Regeering voor dat feit te stellen, met

verzoek om terugbetaling !

De Voorzitter. Toch kan de poging worden gewaagd.

De heer Snel. Ik acht de opmerking van den Voorzitter

wel degelijk juist. De wegen zijn in beheer bij de Gemeen-

‘te, ze zijn niet haar eigendom. Op voorstel van den Di-

recteur der B. O. W. werden de grenzen van het Haven-

terrein vastgesteld, het geldt hier dus een Havenbelang,

zoodat feitelijk de Havendirectie de kosten moest dragen.

Ik heb me plaatselijk op de hoogte gesteld, de Gemeente

heeft er bijna geen belang bij. De Haven echter heeft be-

lang bij een behoorlijken warenafvoer naar de Noord- en

Zuidzijde, het is logisch, dat de Regeering, waar de we-

gen slechts in beheer der Gemeente zijn, de gelden te-

rugbetaalt.

De heer StigterDe Directeur der Haven is dezelfde

meening toegedaan, het gaat er hierom, dat de Regeering

niet gekend is in die kwesties.
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De Voorzitter. Deze Raad heeft niets met de zaak te

maken gehad, het was alles het werk van een vroegeren

Voorzitter. |

De heer Snel … Raadsbesluiten betreffende deze kwesties

heb ik nooit ontdekt.

De heer Stigter” Dus een vroegere Voorzitter zoude de

kosten moeten dragen, echter in de practijk geschiedt dat

toch niet.

De Voorzitter” Ik geef in overweging de uitgave goed

te keuren.

Aldus wordt besloten.

Punt 9: Regeling van de heffing van grondhuur voor

het plaatsen van tijdelijke schuttingen, enz.

De Voorzitter» Ik heb er de bepalingen op na gelezen:

vergunningen tot occupatie van grond worden verleend

door den Voorzitter van den Gemeenteraad voor den tijd

van hoogstens drie maanden, of, zoo het gevraagde terrein niet

grooter is dan 10 M?, ook tot langer termijn, door den Ge-

meenteraad in alle overige gevallen. Zulke aanvragen kun-

nen dagelijks inkomen en zoude het aanbeveling ver-

dienen, den Voorzitter te machtigen,— onder nadere goed-

keuring van den Raad, op dergelijke aanvragen steeds zelf

te beschikken. De Directeur der Gemeentewerken stelde

het uniforme tarief van 1 cent per M? per dag voor.

De heer Van Campen» Die heffing brengt zoo weinig

op. Het is beter eene som inééns te heffen voer occupatie

van Gemeentegrond ten behoeve van elk huis, welk bedrag

b.v. op f 20,— ware te bepalen.
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De Voorzitter. Dat is onbillijk, de grootte van het ge-

occupeerde stuk Gemeentegrond legt toch óók gewicht

in de schaal !

De heer De Bruïne … Hoe méér de huiseigenaren worden

belast, hoe méér de huurders moeten bloeden.

De Voorzitter” Welken invloed kan zoo’n klein bedragje

op den totalen kostprijs van een huis hebben? Ik geef in

overweging het voorstel van den Directeur der G. W, aan

te nemen.

De heer Snel. In overweging dient te worden genomen,

dat het plaatsen van schuttingen geschiedt in het belang

van veiligheid en verkeer. Worden hooge rechten geheven

voor het occupeeren van weg-gedeelten, dan worden deze

kosten op de huurders verhaald. De retributie ware daar-

om zoo laag mogelijk te houden. De Raad kan wel aan

het plukken blijven, doch er komt ten slotte een einde aan

de veeren van de kip!

De heer StigterIs echter het tarief ál te laag, danblij-

ven de schuttingen wellicht veel te lang staan, hetgeen een

ontsiering is.

De heer Mesman … Eene retributie van f 0.05 is billijk.

De heer Snel. Het ware te verbieden, de schuttingen

als aanplakborden te gebruiken.

De Voorzitter. Dat verbod kan natuurlijk in de ver-

gunning worden opgenomen.

De heer Nio Eng Boe .… Eene retributie van f 0.10 per

M? is niet te hoog.

De Voorzitter. Laat de Raad het maar op f 0,05 per

M? houden.

De heer Snel Voor een eenigszins groot huis betee-
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kent eene heffing van f 0.05 per M? ongeveer f 60. — per
maand, er komt dus eene aardige portie bij.

De heer Stigter: Inderdaad is dat tarief te hoog.
Het voorstel tot heffing eener retributie van f 0.05 per

M? per dag, in stemming gebracht zijnde, wordt dit met op
2 na algemeene stemmen verworpen.

De heer Mr. Pet: De Raad zoude de minimumheffing
kunnen stellen op f 10. — per maand.

De Voorzitter. Dat bedrag is voor de „kleine luyden”

te hoog.

Met 8 tegen 4 stemmen wordt besloten eene retributie
van f 0.01 per M? per dag te heffen.

De Voorzitter wordt gemachtigd te beschikken op inko-
mende aanvragen tot occupatie van grond, zulks in afwijking

der betreffende Verordening.

Punt 10: Occupatie van Gemeentegrond in handels-
wijken voor het merken, enz. van zakken

coprah, rijst, e. d.

De VoorzitterZooals U allen bekend is, kwam een rekest

in van De Handelsvereeniging Makassar”, houdende het

verzoek de bepalingen betreffende het bezetten van Ge-

meentegrond niet te streng toe te passen. Ik stelde het ver-

zoekschrift in handen van den Commissaris van Politie ter

fine van advies. Die ambtenaar is sterk tegen inwilliging

van het verzoek, wijl naar zijne meening de bepalingen er

zijn om toegepast te worden. De toestand vóór het ingrijpen

der Politie was onhoudbaar, het op-en afladen van grobaks

in de nauwe straten enz. bezorgde het publiek overlast. De
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maatregel is nu ongeveer twee maanden toegepast, niemand

heeft geklaagd over de strenge toepassing ervan. Er bestaan

te dezen opzichte bepalingen en die moeten worden nage-

leefd, Over. een paar maanden komen de pakhuizen der

K.P. MM. gereed en zal de handelsbeweging zich meer naar

het nieuwe Haventerrein verplaatsen. Ik heb den handelaren

tijd gelaten, overtredingen zijn niet geconstateerd, het is veel

ordelijker nu in de handelswijken geworden, zoodat m. i,

geene termen aanwezig zijn om wijziging in de toepassing

der bepalingen te brengen: kleine stalletjes worden dadelijk

bekeurd als ze zonder vergunning Gemeentegrond occu-

peeren, terwijl het beleggen van Gemeentegrond met zakken

coprah enz. steeds werd getolereerd, dat is meten met twee

maten. |

De heer Van Campen. Het transporteeren van zakken

coprah naar het nieuwe Haventerrein, om ze te merken, het

dan weder terug brengen naar de goedangs, wordt te kost-

baar en te tijdroovend.

De Voorzitter. Het is toch twee maanden lang goed

gegaan ?

De heer Snel. Ik breng U, heer Voorzitter, een woord

van hulde voor de spoedige afwikkeling der kwestie. Vroe-

ger werd het merken van zakken op den openbaren weg

oogluikend toegestaan, doch als dien menschen een vinger

wordt gegeven, nemen ze de gansche hand. Het verkeer

werd in die buurten gestremd. Inlanders betalen retributie

voor het occupeeren van Gemeentegrond, de heeren groot-

handelaren niet. Er iste lang misbruik gemaakt van ’s Raads

goedheid.

De heer Van CampenDe Passerstraat vanaf toko Louvre
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tot het midden dier straat, wordt kolossaal hinderlijk ín

beslag genomen. De goederen worden in de Wilhelmina-

straat buiten de boom uitgeslagen, doch waar moeten de

handelaren de goederen afvoeren? Nu en dan staan daar

veel ‘goederen.

De Voorzitter” Een vroeger Hoofd van Plaatselijk Bestuur

heeft zijne bevoegdheden, voor zoover betreft het Haven-

terrein, geëndosseerd aan de Havendirectie, De strenge toe-

passing der bepalingen geldt meer speciaal de Passerstraat

en de zijstraten daarvan. De Directeur der Haven staat toe,

binnen de lantarenpalen der Wilhelminastraat goederen te

deponeeren. Klachten kwamen niet binnen, de toestand,

zooals die sinds twee maanden heerscht, kan bestendigd

blijven.

De heer Wieland Het rekest der Handelsvereeniging is

toch wèl een klacht!

De Voorzitter.” Velen zouden hebben kunnen klagen, die

dat niet deden. Er zijn geen termen aanwezig om af te

wijken van bestaande bepalingen, zulks ware der Handels-

vereeniging mede te deelen.

Met 10 tegen 2 stemmen besluit de Raad aldus.

Punt 11: Schrijven dd. 6 April 1918 van den Com-
mies-Betaalmeester bij de Gemeentewer-
ken J. Ph. Meyer, in zake regeling zijner

positie.

De Voorzitter De Commissie voor de Financiën hield

onlangs eene langdurige bijeenkomst, na gehouden rugge-

spraak met alle Gemeente-Ambtenaren, teneinde te geraken
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tot eene herziening en aanvulling der „Salarisverordening”’.

Het door de Commissie voor de Financiën gedane voorstel

is thans in behandeling bij de leden der Technische Com-

missie. Adressant dient dus te wachten op de afdoening

dezer aangelegenheid door bedoelde Commissie. Door het

in vasten dienst opnemen van personeel, dat de leeftijds-

grens van 35 jaren belangrijk heeft overschreden, begeeft

de Gemeente zich op een hellend vlak. Straks vraagt de

zoo juist benoemde Commies om opneming in vasten dienst:

het is toch gevaarlijk te oude menschen in vasten dienst op

te nemen met het oog op pensioen enz. Het Gouvernement

doet dat trouwens ook niet. Het beste is, dunkt me, eene

speciale Raadszitting te houden, nadat de leden der Tech-

nische Commissie van advies zullen hebben gediend nopens

het voorstel der Commissie voor de Financiën, ter behande-

ling der wijzigingen en aanvullingen der „Salarisverordening,”

dan zal ook de Directeur der G. W. van ziekteverlof zijn

teruggekeerd, deze kan over 's mans bekwaamheden het

beste oordeelen. Ook de Opzichter der G.W. Kooy vraagt

opneming in vasten dienst, opnem:ng van hèmacht ik billijk,

wijl hij de leeftijdsgrens, bepaald bij de „Ambtenarenver-

ordening, nog niet heeft bereikt. Er kan in September of

zoo, eene beslissing worden genomen, tijdig genoeg om

daarmede rekening te houden met de ontwerpbegrooting

voor 1919.

De heer Snel: Ik kan volkomen accoord gaan met Uw

voorstel, wat den Commies-Betaalmeester betreft: opneming

van hem in vasten dienst zoude een uitzonderingsgeval

zijn. Tegen opneming in vasten dienst echter van den

Opzichter Kooy nu reeds, kan mi. geen bezwaar bestaan
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en wordt daardoor niet vooruitgeloopen op eene te nemen

beslissing.

De Voorzitter: De Raad kan gerust beloven, aan perso-

neel, dat niet de leeftijdsgrens heeft overschreden, opgenomen

te zullen worden in vasten dienst, doet de Raad dat niet,

dan zal ook niet de beschikking kunnen worden verkregen over

superieur personeel. De kwestie-Meijer kan geregeld wor-

den bij de behandeling der gewijzigde „Salarisverordening”.

Aldus wordt besloten.

Punt 12: Schrijven dd. 23 April 1918 van den Op-

zichter-Uitvoerder J. J. Palm, houdende het

verzoek om toestemming tot het verrichten

van werk voor particulieren.

De Voorzitter … Art. 7 der „Ambtenarenverordening” ver-

biedt het leveren van werk door ambtenaren aan particu-

lieren, zoodat bij íowilliging van het verzoek, bedoelde veror-

behoort te worden gewijzigd.

De heer Snel. Of er kan dispensatie van het bepaalde

worden verleend.

De Voorzitter. De Opzichter-Uitvoerder beweert, dat

dergelijk werk n'et door anderen hier ter plaatse wordt gele-

verd, doch een ingenieur bracht me onlangs onder de aan-

dacht, dat zijne Maatschappij speciaal op de levering van

dergelijk werk zich toelegt.

De heer De BruineWat zat bij den Raad voor, toen

de verbodsbepaling in de Verordening werd opgenomen ?

M. í. alleen, het idée, dat bij hét verrichten van particulier

werk, geen materialen of personeel van de Gemeente zou-
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den worden aangewend. Waar het verzoek alleen projecten

betreft, is er niets tegen inwilliging daarvan.

De Voorzitter.” Wanneer vangt de vrije tijd van een

ambtenaar aan? Indien het personeel van ’s morgens tot

's avonds hard heeft gewerkt, zal er niet veel vrije tijd

overblijven.

De heer StigterIk gaf in overgewing. voor elk werk

speciaal toestemming te doen vragen, de Voorzitter moet

elk geval afzonderlijk overwegen. Is er veel Gemeentewerk,

waar haast bij is, is het een extra drukke tijd, dat moet het

verrichten van particulier werk worden verboden, omdat

het Gemeentebelang vóór moet gaan.

De heer De Bruïne” Vervult een ambtenaar minder goed

zijnen dienst, dan zal dat wel blijken. Daarop toch bestaat

contrôle.

De Voorzitter … Indertijd fungeerde een kettingjongen voor

een officier als waschman, de waschbaas van die plaats

reclameerde daarover, wijl hij niet kon concurreeren met

den kettingjongen en zag zich in het gelijk gesteld. Zoo

ook hier, het particulier initiatief mag niet worden tegen-

gewerkt.

De heer Snel. Ik heb er geen bezwaar tegen, de ver-

gunning te verleenen, onder de voorwaarden, als door den

heer Stigter genoemd. Het zelfde systeem geldt voor onder-

wijzers, die wel privaatlessen mogen geven, mits het lesge-

ven in de klasse er niet onder lijdt, zulks ter beoordeeling

van den Inspecteur.

De Voorzitter. Waarom werd dan die verbodsbepaling

in de „Ambtenarenverordening’’ opgenomen ?

De heer Snel. Om den ambtenaren gelegenheid te ge-
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ven, aan ontspanning en studie wat te doen. Het loon der

ambtenaren is in den regel niet van dien aard, dat ze er

fatsoenlijk van kunnen leven, zoodat er geen bezwaar tegen

kan bestaan, hun te veroorloven, er wat bij te verdienen.

Een bepaald tarief ware vast te stellen voor het particulier

werk, daar beneden te werken, zoude zijn verboden. De

Prijs voor elk werk is te wel te beoordeelen.

De Voorzitter» Wie moet dat beoordeelen ?

De heer Snel. Zijn onmiddellijke chef, de Directeur der

G. W., kan toch wel den prijs bepalen.

De heer Stigter, De opvatting omtrent concurrentie zou-

de volmaakt juist zijn, indien hier ter stede op technisch

gebied alles ware te krijgen. Het is in het belang der bou-

werij, dat meerdere personen zich beschikbaar stellen voor

dergelijken arbeid. De Voorzitter moet echter voor elk ge-

val afzonderlijk vergunning verleenen.

De heer De BruineIk zou zeer goed kunnen medegaan

met het voorstel-Stigter, indien het practisch-uitvoerbaar ware,

doch de Voorzitter kan een dergelijk werk niet beoordeelen.

De Voorzitter. Zooals reeds door mij opgemerkt, klaag-

de een ingenieur erover, dat hij niet kon concurreeren hier

ter stede met dergelijk werk.

De heer De Bruïne Laat die ingenieur dan ook ambte-

naar worden !

De heer Wieland … Wordt het verzoek ingewilligd, dan

vestigt zich hier niemand meer als bouwkundige.

De Voorzitter» Dat iemand er wat tracht bij te verdie-

nen, is te waardeeren, mits het belang van anderen daar-

door niet worde geschaad. Derhalve ware voor elk speciaal

geval vergunning te vragen.
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Met op een na algemeene stemmen besluit de Raad de

verlangde vergunning te verleenen, onder voorwaarde, dat

voor elk speciaal geval, aan den Voorzitter om vergunning

zal worden verzocht, en de belangen van derden niet wor-

den geschaad.

Punt 13: Schrijven No. 529 dd. 28 Mei 1918 van
den wd. Directeur der Gemeentewerken

in zake technisch Gemeentepersoneel.

De Voorzitter. De van Java betrokken Opzichter-Tee-

kenaar bleek niet geschikt voor zijne betrekking, zoodat een

ander in diens plaats ware te benoemen. Wellicht zoude

echter gewacht kunnen worden, tot een Ingenieur-!irecteur

der G.W. is aangesteld, wijl deze waarschijnlijk eene grootere

uitbreiding van het technische personeel verlangt. De stuk-

ken betrekking hebbende op de vacature van Ingenieur-

Directeur der G.W. werden bereids in handen gesteld van

de leden der Technische Commissie, met verzoek eene

voordracht te willen opmaken.

De heer Snel. Het heeft me ten zeerste verbaasd, dat

de betrekking van Opzichter-Teekenaar werd afgevoerd van

de lijst der verschillende ambten, te meer, wijl de heer

Van Campen zelf vraagt aan de Technische Commissie, of

een Opzichter-Teekenaar wel noodig is ?

De Voorzitter: Er is nog niets besloten, het betreft slechts

een voorloopig vastgeste'd schema.

De heer Snel: Als de Directeur der G. W. zegt, dat hij

een opzichter-teekenaar niet kan missen met het oog op

de vele te verrichten werkzaamheden, dan gaat het niet
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aan, die betrekking eenvoudig te schrappen. Op de loopen-

de begrooting is een post voor salarieering van een op-

zichter-teekenaar uitgetrokken, in geen geval mag daarvan

worden afgeweken; een nieuw persoon dient te worden

aangesteld.

De heer Van Campen: Aangenomen werd bij de samen-

stelling der ontwerpbegrooting voor 1918, dat midden Juni

1918 ruim één ton zoude zijn verbouwd, aan huizen, van

Gemeentewege op te richten. Die huizenbouw zoude een

massa werk bezorgd hebben aan het technisch personeel,

doch had geen voortgang. Er kan gewacht worden met de

benoeming van een opzichter-teekenaar, totdat een ingenieur-

Directeur der GW. is aangesteld.

De heer Snel: De kwestie heeft met huizenbouw niets

te maken.

De Voorzitter: Zonder opnemer-teekenaar komt het loo-

pend werk toch gereed !

De heer De Bruïne: Het project voor den bouw van

stallen blijft liggen, omdat er niet voldoende personeel is.

De heer Stigter: Het advies luidt niet, — geen opzichter-

teekenaar te benoemen, doch te wachten, totdat een Inge-

nieur-Directeur G. W. zal zijn aangesteld.

De heer Van Campen: Is er een geschikt sollicitant voor

opzichter-teekenaar ?

De heer Snel: Er moeten weder oproepingen middels

advertenties worden gedaan.

De Voorzitter: Tegen eene eventueele benoeming bestaat

geen bezwaar, doch te wachten ware op de komst van den

Ingenieur-Directeur der G. W,

De heer Snel: Wordt nù reeds eene annonce geplaatst,
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dan kan de op Java vertoevende Directeur der G. W. zelf

eens omzien naar een geschikt persoon voor de betrekking

van opzichter-teekenaar.

De Voorzitter: De Wd. Directeur der G. W. doet het voor-

stel, aan den Opzichter der G.W. een bedrag van f 200.—

toe te kennen voor het maken ín vrijen tijd van teekenin-

gen betr. bouw van stallen en magazijn; het geldt een

soort particulier werk, dat extra moet worden betaald.

De heer Wieland: De Gemeente is wèl royaal met be-

taling van overwerk! Als een ambtenaar ambitie bezit, kan

hij ook zonder betaling in vrijen tijd wel wat extra werk

praesteeren.

De heer Snel: Vooral met het oog op promotie wordt

vaak hard gewerkt, om na bereiking van zijn doel, in Euro-

pa weder tot rust te komen.

De Voorzitter: Indien het de wensch van den Raad is,

zullen zoo spoedig mogelijk sollicitanten naar de betrek-

king van opzichter-teekenaar worden opgeroepen. -

De heer Stigter: Van welke oproeping de Directeur der

G. W. in kennis zal worden gesteld.

De heer De Bruine: De bouw van magazijn en stallen

kan niet langer worden uitgesteld, dat werk moest dadelijk

aan den Opzichter Kooy worden opgedragen, te verrichten

in vrijen tijd.

De heer Van Campen: Een termijn ware te stellen, waar-

binnen het werk gereed behoort te zijn.

De Voorzitter: De Wd. Directeur der G.W. heeft het be-

„drag der gratificatie bepaald naar den omvang van den

arbeid.

De heer Stigter: Ik ben het met het dadelijk bepalen
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eener belooning niet eens. Velen onzer moeten vaak tot

des avonds laat werken zonder eenige extra-vergoeding.

Laat de Raad moeite doen een opzichter-teekenaar te ver-

krijgen en den Opzichter der G.W. opdragen het loopende

werk af te doen.

„bnl De heer/Steter: Ik acht die redeneering onjuist: als

. iemandtot ’s avonds laat arbeidt, is dat een schandaal,

overwerk behoort te worden betaald.

De Voorzitter: Toch verzet de „Ambtenarenverordening”’

zich daartegen.

De heer Mr. Pet: Kan niet iemand tijdelijk worden aan-

gesteld ter afdoening van de loopende, dringende zaken?

De heer De Bruïne : Waarom den Opzichter-Uitvoerder

Palm wèl het verrichten van extra werk toegestaan, doch

den Opzichter der G.W. Kooy niet ?

De Voorzitter: De Raad begeeft zich op een hellend vlak

met die extra-betalingen. Het is eene gevaarlijke zaak, ermede

te beginnen.

De heer Stigter: Laten de ambtenaren eens buitenge-

woon hard werken zonder extra betaling, dat komt overal

voor. lemand, die hart voor zijn werk heeft, zal dubbel

hard arbeiden in drukke tijden, om zijne beroepsliefde te

toonen. Dat extra-betalen geschiedt nergens.

De Heer Snel: Dat laatste is onjuist: de Afdeelingscom-

mandant der Gewapende Politie alhier ontving onlangs eene

gratificatie en U, heer Stigter, toch ook, verleden jaar ?

De heer Stigter. Dat gold geen belooning voor extra-

werk, geen stervelling denkt erover, het een enkele maal

verrichten van overwerk extra te betalen.

De heer Snel. U wilt een toestand scheppen als die van
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de Gemeentepaarden : ze moeten hard werken, doch extra-

voeding krijgen ze niet, tot ze dood nedervallen.

De heer Mesman» De heeren Opzichters zien er nog erg

voordeelig uit!!

De heer Van Campen. Ik kan de waàrde van hette praes-

teeren werk niet beoordeelen.

De heer Wieland „ Hoe lang zal over dat werk in vrije

uren worden gedaan ?

De Voorzitter. Een maand.

Met 8 tegen 4 stemmen wordt besloten, den Opzichter .

bij de Gemeentewerken op te dragen in vrije uren de tee-

kening van het te bouwen magazijn en van de stallen ge-

reed te maken, zullende hem na gereedkoming binnen een

maand, indien het werk tot volle tevredenheid is uitgevoerd,

eene belooning van f 200,— worden uitgekeerd,

Punt 14: Schrijven dd. Il Juni 1918 van den Op-
zichter bij de Gemeentewerken C. Kooy in

zake regeling zijner positie.

De Voorzitter Tegen inwilliging van het verzoek kan

m.i. geen bezwaar bestaan,

De heer Snel. Ik geloof, dat de Directeur der G. W.

van meening is, dat de Opzichter der G.W. Kooyalleszins

verdient in vasten dienst te worden opgenomen, wijl geble-

ken is, dat hij aan de te stellen eischen voldoet. Ik ben er

in het algemeen tegen, personeel in tijdelijken dienst te

benoemen, wijl deze maatregel zoo licht aanleiding kan ge-

ven de zaak sleepende te houden, hetgeen nóch in het be-

lang der Gemeente, nóch in dat der ambtenaren is.
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De heer Van CampenHoe lang is Opzichter Kooy in
dienst der Gemeente ?

De Voorzitter. Vier maanden, door het dadelijk bij de
benoeming opnemen van personeel in vasten dienst, erlangt

de Gemeente natuurlijk beter personeel.
De heer Van Campen … De met den Opzichter-Teekenaar

opgedane ervaring werkt niet erg animeerend om het voor-
stel-Snel te steunen; een proeftijd van zes maanden is toch

zoo erg niet.

„De heer Snel … Het Gouvernement doet dat ook niet:

als iemand bij het Gouvernement niet voldoet, wordt hij op

Gouvernementskosten naar Holland teruggezonden.

De Voorzitter Voor een korten proeftijd is wel iets te
zeggen.

De heer Snel. Door vakbonden worden die proeftijden

zooveel mogelijk tegengewerkt, wijl willekeur erdoor in de

hand wordt gewerkt. In géén geval mag er stelsel van wor-

den gemaakt, de ambtenaren in tijdelijken dienst aan te

stellen. Zij verlieten wellicht eene vaste betrekking, het

tijdelijke is zoo onzeker.

De heer WielandHet opnemen van den Opzichter Kooy

is toch het toppunt, immers deze man reikte als bestuurs-

lid der Kiesvereeniging „Makassar“ den Gemeenteraad een

brevet van „wanbestuur*“ uit middels advertenties, enz. In

plaats van het opnemen in vasten dienst en het toekennen

eener belooning, zoude het beter zijn, hem ontslag uit den

Gemeentedienst te verleenen. Hij maakte ons voor „wan-

beheerders“ uit!

De heer Snel” Ik vermeen, dat het niet aangaat te tor-

nen aan de burgerlijke vrijheid van den ambtenaar, ik on-
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derschrijf die vrijheid volkomen. Na de kantooruren is een

ambtenaar volledig vrij en niet meer afhankelijk van zijnen

broodheer. Als een ambtenaar, zitting hebbende in een of

ander bestuur, meent zich aldus te moeten uiten, geen ver-

trouwen wenscht uit te spreken in dit Raadscollege, dan

gaat ons dat niets aan. Bovendien ís het nog de vraag, of

Kooy de advertentie heeft onderschreven. In Holland heeft

de meening van den heer Wieland al lang afgedaan, dáár

behoeft men niet meer te spreken, zooals de broodheer

dat wil; eene opinie, als zooeven geuit, wordt niet meer

au sérieux genomen. Verbeeldt men zich, dat het Gouver-

nement niet mag worden becritiseerd? Als het onmogelijk

werd gemaakt het Gouvernement te becritiseeren, dan zou

dat beteekenen het tegengaan van elke evolutie, waardoor

men wel eens tot revolutie kon provoceeren!!

(De Voorzitter roept den heer Snel tot de orde).

De VoorzitterAls Kooy werkelijk meent, dat deze Raad

zich aan wanbestuur heeft schuldig gemaakt, begrijp

ik niet, dat die zelfde persoon om opneming in vasten

dienst der Gemeente verzoekt, hij moest bij „wanbeheer-

ders“ niet in dienst willen blijven !

De heer Snel. Er is overal in de wereld wanbestuur,

dus zoude men ten slotte geen brood kunnen verdienen !

De heer StigterDe politiek heeft helaas hare intrede

gedaan te dezer plaatse en wordt met verschillende kwesties

vermengd. De Raad stelle zich op het juiste standpunt, door

dergelijke uitingen van ambtenaren voorbij te gaan. Bij het

opnemen in vasten dienst moet alleen de vraag worden be-

antwoord, voldoet de man in zijn werk of niet?

De Voorzitter. Eene voordracht van den Directeur der
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G. W. is er niet, daarom zoude de beslissing kunnen worden

verdaagd, totdat de Technische Commissie en de Directeur

der G.W. van advies hebben gediend.

De heer De Bruïne. Indien geen klachten over ’s mans

werk bekend zijn, kan niet anders dan gunstig worden ge-

adviseerd. °

De Voorzitter.” In elk geval moet de regeling zijner po-

sitie tot nader worden uitgesteld.

Met op een na algemeene stemmen wordt besloten den

Opzichter bij de Gemeentewerken C. Kooy in vasten dienst

der Gemeente op te nemen, wordende deze opneming be-

schouwd te zijn ‘ingegaan op den 6en Februari 1918.

De regeling zijner positie zal geschieden bij de algeheele

wijziging der „Salarisverordening”,

Punt 15: Ontwerp-besluit in zake gelden ter goede

rekening verstrekt.

Het betreffend besluit wordt zonder eenige opmerking

gearresteerd en worden de betreffende modellen goedgekeurd.

Punt 16: Schrijven No. 62/A dd. 28 Mei 1918 der

Uitvoerende Commissie van het in 1919

te Batavia te houden Algemeen Ingenieurs-

congres houdende het verzoek tot erlanging

eener subsidie van f 500—.

De Voorzitter. Ik weet niet, hoe de Raad over eene der-

gelijke uitgave denkt. Alhoewel een nuttig congres, is de

uitgave voor de Gemeente wel wat hoog.

De heer Van Campen.” Elk congres kan wel subsidie
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vragen, straks komen de onderwijzers enz. ook met

dergelijke verzoeken, alle congressen toch hebben wel

eenig nut.

De heer Snel.” Met verbazing hoor ik het advies van den

heer Van Campen. Het te houden congres is wel degelijk |

van belang, wijl eenige punten worden behandeld, ook voor

Makassar van zeer groote beteekenis. Praeadviezen, notulen

enz. van dit deskundig congres zullen worden rondgezonden,

ik acht het van groot nut het congres financieel te steunen,

o.a. komen ter sprake de zoo belangrijke onderwerpen:

woningbouw, waterleiding enz. Ik acht een bedrag van

f 500.— voor zoo’n doel zeer schappelijk.

De heer Van Campen. Waar moet toch al dat geld van-

daan komen? Hedenavond werden reeds f 1000.— boven

de loopende begrooting gevoteerd, dat gaat zoo niet

langer. |

De Voorzitter. Over de gansche linie zullen de be-

grootingsposten belangrijk worden overschreden, zoodat be-

zuiniging inderdaad gewenscht is. Ik acht eene bijdrage van

f 100,— voor eene Gemeente als deze, genoeg.

De heer Snel. Laat de Raad eene som van f 300

schenken.

De heer Stigter. Of de helft van het gevraagde bedrag,

d.i. f 250.—.

De heer Van Campen … Op elke Vergadering worden nieuwe

bedragen buiten de begrooting toegestaan, dat is verkeerd.

Ik heb bezwaren tegen het voteeren vân welk bedrag ook,

al was het één gulden!

Met op een na algemeene stemmen wordt besloten een

bedrag van f 250.— toe te staan.
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Punt 17: Schrijven No. 13786 dd. 22 Mei 1918 van
den Directeur van Onderwijs en Eeredienst
in zake speelvelden.

De Voorzitter Het lid der Technische Commissie, de

heer Stigter, adviseert als volgt: „De vraag is te vaag ge-

steld. Waar moet het terrein ongeveer liggen, hoe ver in

maximum van eenige inrichting ván onderwijs af? Moet het

vrij terrein zijn, of kan het aan den openbaren weg liggen.

Te antwoorden ware, dat de Raad in principe geneigd is,

mede te werken, maar dat eerst tot eenig definitief resultaat ge-

komen kan worden als van de zijde van het Departement door

een ter zake kundige de beschikbare terreinen in oogenschouw

zijn genomen en overleg is gepleegd met den Gemeenteraad.”

De Voorzitter. Wellicht zoude het ODIS voor het

doel kunnen worden aangewezen.

De heer Stigter.” Mag op dat plein een loods van 20 M.

worden gebouwd ?

De heer De Bruine. Het plein is één moddervlakte.

De Voorzitter. Het zoude misschien op kosten van het

betrokken Departement kunnen worden opgespoten.

De heer De Bruïne. Kan de loods niet aan den Hospi-

taalweg komen ?

De VoorzitterHet terrein vóór mijne woning is niet ge-

schikt voor het beoogde doel. In beginsel verklare de Raad

zich tot medewerking bereid, terwijl de keuze van het terrein

ware over te laten aan een ter zake kundige.

Z.h.s. besluit de Raad aldus. .

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedgekeurd en gearresteerd.
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Punt 18: Betaalbaarstelling van een bedrag van

f 23.50 ten behoeve van het Gouverne-

nement wegens over de maand Mei 1917

gebezigde gestraften van ’s Lands Gevan-

genis, voor het opvangen van honden.

Z. h. s. wordt het bedrag toegestaan.

Punt 19: Verzoekschrift dd. 14 Januari 1918 van

Sangkala in zake erlanging van grond.

De VoorzitterHet advies van den Rooimeester luidt

afwijzend te beschikken, zoovéél menschen hebben grond

noodig, terwijl de Gemeente zelf geen grond heeft.

De heer Van Campen. Komen er woningen voor inlan-

ders van Gemeentewege, dan zal Sangkala de voorkeur ge-

nieten,

Met op een na algemeene stemmen wordt besloten afwij-

zend op het verzoek te beschikken.

Punt 20: Verzoekschrift dd | April 1918 van den

Kapitein Makassar c,s. betreffende ver=

bod tot atappen dakbedekking.

De Voorzitter.” De Rooimeester doet het volgende

voorstel :

„ Door de Hoofden van de districten ter Hoofdplaats Makas-

„Sar, wordt namens de Inlandsche ingezetenen in deze Ge-

„meente, het verzoek gedaan om dispensatie van het be-

„paalde in artikelen 77 en 138 al. 2 sub c gedurende vier

„jaren dan wel zoolang de oorlog duurt.
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„ Deze artikelen omvatten het verbod tot het indekken

„van woningen met licht brandbaar materiaal, zooals atap

„e.d. Als reden van dit verzoek om vrijstelling is genoemd

„de duurte van verscheidene materialen, welke toegepast

„meeten worden voor nieuw op te richten woningen.

„ Wanneer bovengenoemde bepalingen streng doorgevoerd

„worden, zal het overgroote deel der bevolking (de min-

„gegoeden) niet in staat zijn daaraan te voldoen en verplicht

„Zijn, hunne perceelen met daarop staande woonhuizen en

„verdere onroerende goederen aan Vreemde Oosterlingen

„te verkoopen dan wel aan andere kapitaiisten.

„ Ik ben daarom van meening, dat het billijk is, de In-

„landsche bevolking hierin tegemoet te komen.

„ Algemeene vrijstelling van de bepalingen is echter onge-

„wenscht en zou ik daarom gaarne zien, dat de ondervol-

„gende regeling werd bewerkstelligd :

le. „dat Inlandsche huizen voor eigen bewoning, — en

„wanneer de bouwer niet in staat is te betglen, — dit

„ter beoordeeling van den Voorzitter van den Gemeen-

„teraad,— wel met atäp mogen worden ingedekt ;

2e. „dat aan eigenaren van huurhuizen geen vrijstelling

„mag worden verleend van de gestelde bepalingen;

3e. „dat huizen, die aan een voornamen weg komente lig-

„gen, niet met atap e.d. mogen worden ingedekt, om-

„dat ze de wijk kunnen ontsieren en

4e, „dat in dichtbouwde wijken, zooals in kampong Beroe

„en het Chineesche kamp geen dispensatie mag worden

„verleend ín verband met het groote brandgevaar”.

De Voorzitter vervolgt: Ik vermeen, dat in dien zin zoude

kunnen worden geantwoord.
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De heer SnelIn normale tijden zou ik ervóór zijn, de

bepalingen toe te passen, doch in deze dure tijden brengt

de naleving zeer groote extra onkosten mede. Blijken de

eigenaren wèl in staat te betalen, dan waren geen conside-

ratie te gebruiken, anders wel. Is onwil in het spel, dan

moet zoo streng mogelijk worden opgetreden.

De Voorzitter” Elk geval ware afzonderlijk te beoordeelen.

De heer Mesman … Een Inla-der vernieuwt niet zijn dak

in het geheel, doch dat gaat bij stukjes en beetjes, heel

langzaam, telkens wat.

De heer Van Campen … Bij huishuren van f 7.50 tot f 10.—
per maand, kan de eigenaar der huizen de onkosten der

dakbekking wel betalen, trouwens de pannen zijn toch niet

zoo duur geworden !

De heer De Bruïne. Is het degelijk te contrôleeren, of

iemand huurder of eigenaar is? .

De VoorzitterHet „Woningtoezicht” ware te machtigen

naar eigen oordeel al of niet dispensatie te verleenen.

De heer Stigter” Dus geen dispensatie in het algemeen,

doch beoordeeling van elk speciaal geval, gehoord den

Voorzitter van den Gemeenteraad.

__Aldus wordt besloten.

Punt 21: Verzoekschrift dd 19 April 1918 van den
heer J. Misero alhier houdende het verzoek
om dispensatie van de bepalingen betreffende

. dakbedekking.

De Voorzitter. Deze kwestie is een zelfde als vermeld

onder punt 20. Kan dus worden afgevoerd.
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De Raad besluit aldus.

Punt22: Schrijven No. 460 dd 29 April 1918 van

den Directeur der Gemeentewerken in zake

regeling van grondkwesties in kampongs

Wadjo, Boetoe: g en Malimongan.

De Voorzitter» Eene dergelijke zaak werd bereids bij

punt 8 dezer Agenda behandeld. Ik zou willen voorstellen,

den Directeur der G. W. te machtigen, tot opmaking eener

begrooting van kosten. De Raad weet dan precies, welke

som noodig zal blijken.

De heer Van Campen. Het is voorgekomen in vroegere

jaren, dat Inlandsche bezitsrechten werden afgekocht, zon-

der dat eenig bewijs daarop betrekking hebbende, was te

vinden. De Gemeente kan voor eigenaardige gevallen komen

te staan.

De Voorzitter. Hoe dat ook zij, de billijkheid moet wor-

den betracht.

Z.h.s. gaat de Raad accoord met het verleenen der ver-

langde machtiging.

Punt 23: Beslissing in zake aanvragen tot erlanging

eener vergunning voor den verkoop van

sterken drank in het klein van Kho Hoeng

Siang en Tjia Tiem Jie (Art 3 al. 8 van

de „Drankverordening”).

. De Voorzitter. Ter voldoening aan de bestaande voor-

schriften, ware te beslissen in deze zaak. De Commissaris

van Politie adviseert tot afwijzende beschikking.
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Aldus besluit de Raad.

Punt 24: Schrijven dd. 1 Mei 1918 van den Gou-

vernements-Veearts alhier in zake Gemeen-

tepaarden.

De Voorzitter. Het advies van den Gouvernementsveearts

wordt door mij zeer gewaardeerd, het is goed, dat wordt

geattendeerd op zaken, welke voorziening eischen. Ik wilde

voorstellen, den Directeur der G. W. te machtigen, den

veestapel der Gemeente op peil te houden, doch de kosten

niet te hoog op te voeren, wijl wellicht de Lampongsche

Autodienst met de Gemeente kan contracteeren voor de

besproeiing der stad, mits niet te kostbaar. Twee auto-

sproeiwagens zouden voldoende zijn.

De heer Mr. PetEn is dan het project voor de stallen

niet meer noodig!

De Voorzitter … Eenige paarden zullen voor andere diensten

nog noodig blijven.

De heer De Bruïne. Het is me gebleken, dat de contrôle

op de voeding der paarden veel te wenschen overlaat. Ik

trof groote hoeveelheden verzuurd voedsel aan, dat zelfs de

broodmagere Gemeentepaardjes onaangeroerd lieten staan,

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor zulke zaken? Nie-

mand... Daarom waren ten spoedigste nieuwe stallen en

magazijnen te bouwen, één compex vormend, waar alle

technische diensten onderdak vinden, voorzien van een

woning voor den toezichthouder, die aansprakelijk ware te

stellen. Het snijden van gras door gestraften geschiedt ook

niet behoorlijk, ze vermengen het gras met wortels, terwijl

paarden gras, voorzien van wortels, niet lusten,
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De heer Snel. Week voeder werd op advies van den

Veearts verstrekt.

De De Bruïne. Zuur voeder eten paarden nu eenmaal

niet. In dit verband zij onder de aandacht gebracht, dat

hier wordt beweerd, dat eigenaars van karbouwen die dieren

in één seizoen geheel afwerken en daarna ter slachtbank

zenden. Die dierenbeulen dienen gevoelig te worden ge-

straft. Wat den prijs der paarden betreft, voor f 80.— is

geen flink beest te koop, dat bedrag is te laag.

De Voorzitter. De heer De Bruïne als paardenkenner

wil zeker wel van advies dienen bij aankoop van eenige

duurdere dieren.

De heer De Bruine, Gaarne. Met den bouw der stal-

len is haast, echter is slechts eene som van f 20.000.—

op de begrooting voor dat doel uitgetrokken, dat is te

weinig.

De Voorzitter „ Dan wordt het bedrag eenvoudig verhoogd

bij gebleken noodzakelijkheid. |
Besloten wordt den veestapel op peil te houden en den

Directeur der G, W. te machtigen ter zake het noodige te ver-

richten in overleg met het lid De Bruïne.

Punt 25: Schrijven No. 887/19 HW dd. 18 Mei

1918 van den Directeur der Haven in za-

ke verbreeding van de Verlengde Passer-

straat.

De Voorzitter. Het door mij ingenomen standpunt, dat

het niet aangaat, de Gemeente de kosten van afkoop van In-

landsche bezitsrechten aan het Gouvernement te doen ver-
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goeden voor verbreeding der wegen van het Haventerrein,

zooals de Directeur der B. O. W. dat voorstelt, zal onge-

twijfeld door Uw College worden gedeeld, Het schrijven

ware voor notificatie aan te nemen.

Aldus wordt besloten.

Punt 26: Telegram dd. 23 Mei 1918 van de N-I.

Gasmaatschappij te Weltevreden in zake

ingediend verzoekschrift aan den Gouver-

neur-Generâal tot verlenging van den ter-

mijn van ingebruikstelling van electrische

geleidingen ingevolge electriciteitscons@ssie

voor Makassar.

De Voorzitter.” Dit punt kwam reeds in behandeling in

de gisterenavond gehouden Raadszitting, kan dus van de

Agenda worden afgevoerd.

De Raad besluit aldus.

Punt 28: Processenverbaal van afkeuring van den

Directeur der Gemeentewerken dd. 13 en

30 Mei 1918.

Worden voor kennisgeving aangenomen.

Punt29: Vaststelling van uniformpetten van den Op-

ziener der plantsoenen en den Portier.

De heer Van Campen … De Voorzitter kan dergelijke zaak-

jes toch welzèlf afdoen.

De heer De Bruïne … Die petten zijn in deze oorlogstijden

zeer duur,
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De Voorzitter « Zuinigheid zal bij den aankoop worden
betracht.

Besloten wordt den Voorzitter te machtigen zelf ter zäke

te beslissen.

Punt 30: Schrijven No. 446 dd. 7 Juni 1918 van
den Fd, Inspecteur van den Burgerlijk: Ge-

neeskundigen dienst alhier in zake pest-

bestrijding.

De Voorzitter … Ik zal de stukken in handen doen stel-

len van de Commissie voor de Hygiëne, welke ongetwij-

feld wel een uitvoerig rapport zal willen uitbrengen.

Aldus wordt besloten.

Punt 31: Voorstel tot het meubileeren eener commis=

siekamer,

De VoorzitterEr is geen kamer, in het Raadhuis, voor

de Raadsleden om stukken in te zien of te raadplegen.

Voor een paar honderd gulden kan een nog niet in ge-

bruik genomen vertrek worden ingericht voor het doel.

De heer Snel … De reservekamer kan voor den Kashou-

der dienen.

De Voorzitter” Dan loopt het publiek door de Verga-

derzaal of de kamer van den Rooimeester. Dat gaat niet.

Bovendien moet een kamer speciaal voor den Ontvanger

worden ingericht met loket enz. Voorloopig kan de archief-

kamer dienst doen voor Commissiekamer.

Aldus besluit de Raad.
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Punt 32: Voorstel tot bijbouwing van het Raadhuis

in verband met een in 1919 aan te stel-

len eigen kashouder.

De Voorzitter: Of de bijbouw dringend noodzakelijk is,

kan ik nog niet beoordelen.

De heer Snel. Er is geen terrein voor bijbouwing

De Voorzitter: Terrein is er voorloopig genoeg, terwijl

ten behoeve van verdere bijbouwing reeds een verzoek-

schrift aan de Regeering werd gericht om het resteerend per-

ceel af te staan. Het punt is alleen op de Agenda geplaatst,

om de aandacht van den Raad op deze kwestie te vestigen.

De beslissing kan tot nader worden uitgesteld.

Hiermede vereenigt zich de Raad.

Punt 33: Afschrift-besluit No. 216/E4 dd, 6 Mei 1918

van den Gouverneur van Celebes en Onder-

hoorigheden in zake benoeming van hetlid

van den Raad dezer Gemeente, den heer

H. Mesman, tot lid in de Commissie van toe-

zicht op dein den loop van dit jaar alhier

te openen ambachtsschool voor Inlanders.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 34; Schrijven No. 391/H Ig dd. 4 Mei 1918

van den Gouverneur van den Celebes en

Onderhoorigheden betreffende niet-verlee-

ning van binnenlandsch verlof aan den

Assistent-Resident van Makassar.
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Wordt voor notificatie aangenomen.

De heer SnelIk wilde vragen, hoe het staat met’ het

archiet van de Gemeente, Voor de omwerking is geld ge-

voteerd, bij de verhuizing is een en ander schijnbaar (door

den Technischen dienst, Secr.) al te ruw behandeld op

eene wijze, waaraan ik mesoms ergerde. Ik geloof niet,

dat het archief reeds geregeld is, — zoo langs de de ar-

chiefkamer loopende, zag ik stukken op de tafels liggen.

Ten tweede, wat heeft het door den Raad gedelegeerd

lid van de Commissie van Bijstaand gedaan in zake het

publiceeren van notulen der zittingen? Het geldt een pu-

bliek belang, dat volle aandacht verdient. Ik zou gaarne

zien, dat bedoeld lid zooveel mogelijk zijn best deed om

te bereiken, dat de Vergaderingen openbaar worden.

De heer Mr. Pet. Het uitreiken aan de pers van notu-

len en communiqué’s geschiedt steeds. De Commissie van

Bijstand is eene voorloopige commissie, welke slechts ad-

vies geeft ;om grondspeculaties tegen te gaan zijn o.m. de

vergaderingen geheim.

De heer Stocksmeier.” Kan niet een viertal bedelaars

van hier worden gezonden naar een bedelaarskolonie op

Java? Het zoude niet alleen in het belang der Gemeente,

doch ook in dat van de menschen zelf zijn.

De Voorzitter.” Laten ze werken als ze daartoe in staat

zijn. Ik zal een onderzoek doen instellen.

Den Secretaris wordt het woord verleend, teneinde de

eerste vraag des heeren Snel te beantwoorden.

De Secretaris … De archiefkamer vormt m. i. het domein

van den Secretaris en heeft een lid daar niet tijdens mijne

afwezigheid te spionneeren. Het eene lid kan wel een gansch
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anderen wensch ten opzichte van het archief uiten dan een

ander lid en kan men op die manier wel aan den gang

blijven! Als de Voorzitter mij vraagt, hoe het staat met het

archief, wil ik daarop gaarne antwoorden, niet echter aan

het lid Snel, Het moet dezen laatste speciaal bekend zijn,

dat de Gemeentesecretarie sinds zes maanden niet de be-

schikking over een commies heeft! Ander werk is méér

urgent en gaat natuurlijk voor. Geen Raadslid, niemand uit

het publiek, heeft te klagen gehad over het lang wachten

op stukken, integendeel, alle stukken waren steeds direct

te vinden, en of die uit een kast of van een tafel worden

gehaald, zal den geinteresseerde wel koud laten. Het per-

soneel is zoodanig met ander werk overladen, dat zeer veel

overwerk thuis wordt verricht, hetgeen vooral den Voorzit-

ter bekend kan zijn, die de mandaten voor overwerk tee-

kent. Het personeel nog méér te belasten gaat eenvou-

dig niet.

Elk lid kan zich dadelijk na afloop van deze Vergadering

overtuigen, dat het archief netjes gerangschikt op tafels ligt.

Den heeren Stigter en Huisman heb ik dezer dagen be-

wezen, hoe vlot archiefstukken worden verkregen. De heer

Snel had zijne vraag wel aan den Voorzitter kunnen stellen

buiten een openbare Vergadering, waarom geschiedde dat

niet? Bedoeld lid moest zijne aandacht wat meer aan den

technischen dienst wijden, werd bij dien tak van dienst wat

meer overwerk zonder betaling verricht, dan zoude deze

niet zoo’n zoodje zijn !!

De Voorzitter hamert.

De heer Snel. Dàt is nu het antwoord op een beleefd

gestelde vraag. ’



—267 — 18 Juni 1918,
 

 

De Secretaris Dat is het antwoord voor iemand, die

buiten mij om, komt spionneeren in mijne bureaux!

De heer Van Campen … Ik verzoek U, heer Voorzitter, de

Vergadering op te heffen, daar het geen nut heeft, bisbilles

tusschen een Raadslid en een Ambtenaar hier te behandelen.

Te 9.40 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.

Voor de opmaking:

De Secretaris

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 18 Juni en 5 Juli 1918.

De Voorzitter,

J. BREUKINK.



    



KLPRABETISCH REGISTER.
Bladz.

Ambachtsschool.

Mededeeling, dat het Raadslid, de heer H.

Mesman, door den Gouverneur werd aange-

wezen tot lid in de Commissie van Toezicht

op de alhier te openen Ambachtsschool voor

Inlanders 264.

Ambtenaren.

Benoeming van den heer H. de Munnik tot

Rooimeester op eene bezoldiging van f 500. —
per maand 230.
Benoeming van den heer H. A. M. Gerth van

Wijk tot Commies ter Gemeentesecretarie op

een salaris van f 300,— per maand. 23.

Benoeming in vasten dienst der Gemeente

van den tijdelijken Opzichter der G. W. C.
Kooy 241.

Besluit tot het aanstellen ten behoeve van

het kantoor van den Rooimeester van een

klerk en een oppasser op eene bezoldiging
van resp. f 75.— en f 15. — per maand 232.
Besluit tot het verleenen van toestemming tot

het verrichten van particulier werk aan den

Opzichter - Uitvoerder J. J. Palm 243.



II

Bladz.

Uitstel der beslissing inzake positieregeling

van den commies - Betaalmeester J. Ph.

Meyer | 241.

Comptabiliteit.

Beschikbaarstelling van een bedrag van f 300.—

voor de meubileering vam de kamer van den

Rooimeester 252

Besluit tot afkoop van Inlandsche bezitsrech-

ten op een perceel, gelegen in Kampong Wa-

djo, kadastraal bekend onder sectie B. No.

3367-gedeelte!ijk 234.

Besluit tot het heffen eener retributie van

f 0.01 per M? per dag voor het plaatsen van

schuttingen bij her- of aanbouw van huizen 239.

Besluit in zake regeling van het verleenen

van gelden ter goede rekening 258,

Besluit tot het niet doen meubileeren eener

Commissiekamer 263.

Betaalbaarstelling van een bedrag van f 23.50

ten behoeve van het Gouvernement wegens ge-

bezigde gestraften van ’s Landsgevangenis voor

het opvangen van honden 255.

Goedkeuring van af- en overschrijvingen en

wijziging der begrooting van 1917 229.

Toekenning eener grafiticatie van f 200,— aan

den Opzichter G W. Kooy bij het gereedko-

men van plan en begrooting voor den bouw

van paardenstallen enz. 248.



II

Bladz.
Toekenning eener subsidie van f 250.— aan

de Uitvoerende - Commissie van het in 1919

te Batavia te houden Algemeen-Ingenieurs-

Congres 253.

Diversen.

Afwijzende beschikking op het verzoek van

den Assistent-Resident — Voorzitter van den

Gemeenteraad om verlof, tot bijwoning van

het Decentralisatiecongres 264.

Vraag-Snel omtrent archief en het houden van

niet-openbare Vergaderingen van de Commissie

van Bijstand 264.

Electrische centrale.

Afvoering van punt 23 der Agenda 262.

Gebouwen.

Behandeling van het voorstel tot bijbouw van

het Raadhuis wordt uitgesteld 263.

Gronden.

Afwijzende beschikking. op een verzoek van

Sangkala tot erlanging van grond 256.

Inventaris.

Processenverbaal van afkeuring van den Di-

recteur G. W. 262.



IV

« Besluit tot het doen vaststellen der kosten in-

zake regeling van grondkwesties

Onderwijs.

Besluit tot het afstaan van grond voor speel-

velden

Openbare gézondheid.

Verzoek aan de Hygiënische Commissie tot

het uitbrengen van een rapport. inzake pest-

bestrijding

Notulen.

Arresteering der Notulen van het verhandel-

de in de den 23en April en 2en Mei 1918

gehouden Vergaderingen

Sproei- en Reinigingsdienst.

Aanvulling van den veestapel

Vergunningsrecht.

Afwijzende beschikking op twee aanvragen

tot erlanging eener vergunning tot verkoop

van sterken drank in het klein

Verordeningen.

Vaststelling der Verordening tot wijziging van

Bladz.

259.

255.

263.

229.

261,

259.



Bladz.

de Verordening: „Bouw- en Woonverordening

voor de Gemeente Makassar. Verleening

van dispensatie van het bepaalde bij artt. 77

en 138 al. 2 sub c. der „Bouw- en Woon-

verordening” 256 en 258.

Wegen.

Besluit te handhaven het verbod tot het gra-

tis occupeeren van Gemeentegrond in han-

delswijken voor het. merken enz. van zakken

coprah, rijst enz. 239.

Weigering tot restitutie van afkoopgelden

inzake Inl. bezitsrechten voor wegen op het

Haventerrein 261.




