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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den 23en Juli 1918, ten Raad-

huize.

Voorzitter : Assistent-Resident J. Breukink.

 

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 5

Juli 1918.

2. Goedkeuring eener gewijzigde begrooting voor 1918.

3. Beslissing inzake aanvrage der N. V. Oliefabrieken

„Insulinde’’, betreffende aanleg eener buisleiding.

4. Schrijven No. 12962 dd, 2 Juni 1918 van den Directeur

van Justitie inzake wijziging der Verordening houden-

de bepalingen tot regeling van den verkoop van alle

door gisting of distillatie verkregen Inlandsche dran-

ken a's ballo, saguweer, brom of onder welken ande-

deren naam ook bekend.

5. Voorstel-Van Campen om te besluiten tot den bij-bouw

aan het Raadhuis van twee kamers ten behoeve van

den aan te stellen Gemeentekashouder.

6. Voorstel-Van Campen inzake woningbouw van Gemeen-

tewege.

7. Vaststelling van het formulier van de aanslagbiljetten

_der „Motorrijtuigenbelasting”’.



10,

11.

12,

13,

14.

15.

16.
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Beslissing inzake benoeming van een Ingenieur-Direc-

teur der Gemeentewerken voor deze Gemeente.

Aanwijzing van een lid:

van de Technische Commissie ;

van het’ Stembureau ;

wegens bedanken als Raadslid door den heer M.C, H.

Buné.

Voorstel-Wieland inzake ziekenhuisbouw.

Voorstel-Wieland inzake oprichting eener tweede Hol-

landsch-Chineesche school, van Gemeentewege.

Rekest zonder datum van 124 Chineezen inzake oprich-

ting eener tweede Hollandsch-Chineesche school alhier.

Rekest dd. 25 Juni 1918 van den heer Thoeng Liong

Hoei, houdende het verzoek om dispensatie van art.

39 van de „Bouw- en Woonverordening'’.

Schriftelijk verzoek dd. 27 Juni 1918 van den 1sten

“klerk ter Gemeentesecretarie alhier, W. A. Rembet, om

opgenomen te mogen worden in vasten dienst dezer

Gemeente.

Schrijven dd. 23 Juni 1918 van het Bestuur der Ver-

eeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek” te Sa-

marang, houdende het verzoek een exemplaar van alle

van de Gemeente uitgaande gedrukten te mogen ont-

vangen.

Rapporten der Commissie voor de Financiën inzake

accoordbevinding der verantwoordingen over het 2e

kwartaal 1918 van:

a. den Gemeentesecretaris over legesgelden ;

b. den Ambtenaar belast met de innig der hondenbe-

lasting.
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Schriftelijke klacht dd. 2 Juli 1918 van het Raadslid
W, C, Snel over een onheusch optreden van den heer

 

A.P. R. van Beusekom Jr. te zijnen opzichte.
18. Schrijven dd, 19 Juli 1918 van den Directeur-Uitgever

van hetNieuws- en Advertentieblad „Makassar Vooruit”,
houdende het verzoek de van Gemeentewege in de
Makassaarsche Courant geplaatst wordende annonces,
ook tegen betaling in zijn blad te doen opnemen.
Schrijven No. 483/1 dd. 9 fuli 1918 van den Gouver-
neur van Celebes en Onderhoorigheden inzake toe-
passelijkheid van de Bouw- en Woonverordening op

“het Haventerrein.

 

Aanwezig zijn de leden : Baba Soeleiman, J.C. de Bruïne,
W. F. van Campen, H. Mesman, Mr. H. A. Pet,
W. C. Snel, A. W. G. Stigter (verschijnt bij be-
handeling van punt 19 ter Vergadering), J. H.
Stocksmeier (verschijnt eenige minuten na ope-
ning der Vergadering), The Liong Tjiang, H. W.
van der Voort en G, Wieland.

 

Afwezig

_

met kennisgeving zijn de leden: Hadji Mohamad
Saleh wegens verhindering en Hamzah daeng
Mapata wegens ongesteldheid.
Zonder kennisgeving de leden : J.A. E. van Deur-
sen en Nio Eng Boe.

 

Secretaris: de heer A.P. R. van Beusekom Jr.
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Te 6.32 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering. | |
De Voorzitter : Met een enkel woord wil ik den heer

Van der Voort, die hedenavond voor het eerst zijn zetel als

Raadslid inneemt, een welkom in deze Vergaderzaal toe-

roepen. Zijne capaciteiten op technisch gebied, zijne be-

kende welbespraaktheid zijn, — afgescheiden van zijne in

de verschillende plaatselijke bladen reeds besproken - begin-

selen,— m. i, voldoende waarborgen voor de in hem gestelde

verwachtingen, en spreek ik dan hierbij de hoop uit, dat

de héer Van der Voort in prettige samenwerking metde

overige Raadsleden en niet het minst met den Voorzitter

en de Gemeente-ambtenaren, zal medewerken tot het be-

vorderen der plaatselijke belangen en tot verhooging van

de welvaart van de Gemeente Makassar.

De heer Van der Voort: Ik dank U, heer Voorzitter, voor

de hartelijke woorden van welkom tot mij gericht. Ik hoop

met mijne mede-Raadsleden en de ambtenaren der Gemeen-

te al mijne krachten — zooverre ik daarover de beschikking

heb,— te wijden aan de belangen dezer stad.

De heer Wieland : Mijnheer de Voorzitter, Door U werd

het nieuwe lid, den heer Van der Voort het traditioneele

welkom in dezen Raad toegeroepen: het zij mij vergund,

als oudste Europeesche lid,— den heer Van der Voort dit in

het bijzonder ook te doen, vooral, omdat ik ook heb me

degewerkt om hem in dit College zitting te doen nemen.

Ik heb dit gedaan, omdat U, heer Van der Voort, in de eerste

openbare vergadering van de Kiesvereeniging „Makassar”

de woorden hebt gesproken :. „Geen vertrouwen in het

huidige College te stellen” en verder in een advertentie,
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in de plaatselijke bladen, welke door het Bestuur der Kies-
vereeniging is geplaatst, van welk Bestuur, U, heer Van
der Voort, de Voorzitter is, dezen Raad heeft beschuldigd

van „wanbeheer”!

Het is thans aan U, heer Van der Voort, nu U heden

in dit,— door U beschuldigd,— College zitting heeft genomen,
al dadelijk Uwe aantijgingen te trachten te bewijzen, opdat
de Raad zoo noodig zijne bakens kan verzetten om het
wantrouwen en wanbeheer, waarmede toch een groot Ge-

meentebelang is gemoeid, op te heffen.

Kunt U Uwe beschuldigingen bewijzen, dan zal ik en
stellig de gansche Raad mét mij, U zeer dankbaar zijn en
zullen wij als verdoolde schapen ons door U in betere ba-
nen laten leiden, tot welzijn dezer Gemeente.
Kunt U Uwe beschuldigingen evenwel niet waar maken,

dan beschouw ik het door U of namens U gesprokene,— hoe-
wel minderfair,— als een reclame tegenover de kiezers, omdat

U een zetel in dezen Raad ambieerde.

Ik heb gezegd!

De heer Van der Voort: Als ik heb gezegd, hetgeen de

heer Wieland opmerkte, dan heeft de heer Wieland zelf
daartoe medegewerkt. Ik was niet op zijn weinig vriendelijk-
klinkende speech bedacht. Hij beweert o. a., dat ik mij op
een ledenvergadering der Kiesvereeniging „Makassar zou
hebben uitgelaten, geen vertrouwen te kunnen stellen in
den Raad, het was de heer Wieland zelf, die zich aldus
over dit College uitsprak, nog wel een der Raadsleden, die

ik het meest als zoodanig waardeer!

De heer Mr. Pet: Dat is geen antwoord! Als deze kwes-
tie in het openbaar wordt behandeld, gaat het niet aan,
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een beroep te doen op de uitspraak van een enkel Raads-

lid. Of de woorden van afkeuring worden herroepen, door

den heer Van der Voort, òf hij dient te verklaren, dat zijne

woorden niet 2ó6 moeten worden opgevat. Ik ga met zijn

antwoord niet accoord.

De heer Van der Voort: De kwestie van vertrouwen is

een persoonlijk iets. Dat iemand op een gegeven oogenblik

zijn standpunt wijzigt, is te verklaren :het ging meer om den

persoon van den heer Wieland dan om den Raad. leder is

volkomen gerechtigd, een eigen oordeel te hebben. De heer

Pet dient met dit mijn antwoord genoegen te nemen, bovendien

„geen vertrouwen” wil nog niet zeggen . wantrouwen.”

De heer Mr. Pet: Het is geen antwoord, doch ik: zal

niet verder op de zaakingaan.

De Voorzitter: Heer Van der Voort, ook mij heeft Uw

antwoord niet bevredigd, het. verband in Uwe redenee-

ring is moeilijk te zoeken: U kunt niet beoordeelen, wat

de leden der Commissies doen, wat zij kunnen doen. Ik

geloof niet in een wanbestuur, als U er wèl in gelooft, moet

U er een einde aan maken ! |

De heer Snel: Waarom dit punt aan de orde gesteld?

_ De Voorzitter: De beginselen van den heer Van der

Voort zijn inderdaad voldoende besproken. |

De heer Snel: Indertijd werden eenige stukken in de

„Makassaarsche Courant” gepubliceerd en toen ik den Raad

verzocht, over den inhoud daarvan te spreken, werd dit

verzoek afgestemd. De heer Wieland gaf toen krachtige

medewerking, zoodat ook deze kwestie buiten- den Raad

moet worden uitgevochten. Ook de kwestie — Kooy werd

in een vorige zitting niet in behandeling genomen. Waar-
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om wordt nu de heer Van der Voort ter verantwoording
geroepen ? Een groot deel der kiezers heeft den Raad
gedisqualificeerd, ik begrijp dat taquineeren van twee per-
sonen niet, de uitspraak der burgerij werd genegeerd!
Niet alleen de heer Van der Voort beoordeelde 's Raads
werk, doch het gansche publiek deed dat. Het publiek
heeft recht tot oordeelen en dat oordeel bleek bij de
stembus vernietigend, Door een onder de burgerij te ver-
spreiden manifest, openlijk onderteekend, zal de Kiesver-
eeniging als openbaar lichaam die meening onderstrepen,
daartoe heeft zij het recht. Ik hoop, de democratische meer-
derheid in den Raad te kunnen versterken.
De heer Van Campen … Ook ik wil den heer Van der

Voort gaarne welkom heeten in den Raad, ik vertrouw,
dat hij na het aandachtig lezen van de gewone en ge-
heime Notulen der Raadsvergaderingen, wel tot andere ge-
dachten zal komen.

Een open, edel karakter zal daarna zijne dwaling erken-
nen, nogmaals, ik heet U welkom, heer Van der Voort,
in dezen Raad.

De heer Van der Voort: Gaarne wenschte ik over dit
onderwerp, heer Voorzitter, nog eenmaal het woord.

De Voorzitter : De heer Snel sprak toch al voor U. Ik ver-
klaar de debatten gesloten, de lange agenda dient vlot te
worden afgewerkt ! |

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergade-
ring van 5 Juli 1918,

De Voorzitter: De concept-Notulen werden zonder
eenige bemerking na rondzending terugontvangen, ik
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t

geef derhalve in overwewing ze goed te keuren en te

arresteeren. |

De heer Snel: Het Reglement van. Orde schrijft voor-
lezing in een openbare Vergadering voor, ik wensch, dat

aan dat voorschrift de hand wordt gehouden.

De heer Mr. Pet: Indertijd werd door den Raad beslo-

ten, de Notulen niet meer voor te lezen, wijl ze aan ieder

„ der leden in rondlezing worden aangeboden.
De heer Snel: Dan moet eerst het Reglement van Orde

worden gewijzigd.
De Voorzitter: De usance kan worden gevolgd.
De heer Snel: Ik verlang aanteekening in de Notulen,

dat ik me verzet tegen goedkeuring en arresteering, wijl

niet aan de bepalingen werd voldaan.
De Voorzitter: U heeft ze toch gelezen ?

De heer Snel: Ik heb ze eerst gisteren gelezen, ik had

geen tijd ze voldoende te bestudeeren.

De Voorzitter: Bovendien hebben de Notulen nèg ge-

durende eenige dagen ter visie gelegen. |
De heer De Bruine: Voorlezing is dus overbodig.
De heer Wieland : Usance is ook een wet!

De Voorzitter : Eris bovendien geen tijd beschikbaar, ze te

doen voorlezen. Ik zal aanteekenen, dat ze, onder protest

van het lid Snel, werden goedgekeurd en gearresteerd,
Ce heer Snel: Dat protest komt nog wel!

Punt 2: Goedgekeurd eener gewijzigde begrooting

voor 1918.

De Voorzitter: De stukken hebben ter visie gelegen en

werden deze met de beide leden der Commissie voor de
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Financiën van a (öt Z besproken in een speciaal daarvoor

belegde zitting. In het geheel is boven de begrooting ‘een:
bedrag van circa f 36000 benoodigd, welke som gevonden
kan worden uit de verhoogde opbrengst van eenige onder-

deelen der begrooting. Vooral de technische dienst eischt
een hooger bedrag dan was begroot: waar het geld er
is, kan het m. i. worden besteed. Verdere overschrijdingen
zullen echter niet geoorloofd zijn. |
Nadat door den Secretaris op verzoek van het lid Snel

de op dit punt betrekking hebbende Notulen -zijn voorge-
lezen, worden deze staande de Vergadering-.goedgekeurd en
gearresteerd. | |

Punt 3: Beslissing inzake aanvrage der N. V. Olie-
fabrieken „Insulinde”, betreffende aanleg
eener buisleiding.

de

De Voorzitter: Voorgesteld wordt door de Commissie
voor de Financiën, de Oliefabrieken „Insulinde” f 0.50 per
strekkenden meter te doen betalen, d. i, op dezelfde basis
als de Havendirectie deed.

De heer Van CampenDe opbrengst der retributie zou-
de dan circa: f 500. — per jaar bedragen.
De heer Mr. Pet: Bedoelde Oliefabrieken vroegen vrij-

stelling van de heffing cener retributie, wijl door het voe-
ren van olie door een buis, de wegen bespaard worden
voor een zwaar karrentransport, dus geen extra-uitgaven

voor onderhoud vorderen.

Besloten wordt de retributie te stellen op f 0.50 per M'.
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Punt 4: Schrijven No 12962 dd, 2 Juli“ 1918 van

den Directeur van Justitie inzake wijziging

der Verordening houdende bepalingen tot

regeling van den verkoop van alle door

gisting of distillatie verkregen Inlandsche

dranken als ballo, saguweer, brom of onder

welken anderen naam ook bekend.

De Voorzitter: Er is een brief van den Directeur van

Justitie ontvangen, waarbij wordt in\overweging gegeven, de

Verordening houdende bepalingen tot regeling van den

verkoop van alle door gisting of distillatie verkregen In-

ndsde dranken als ballo, saguweer, brom of onder wel-

ken anderen naam ook bekend, te wijzigen in verband

met de invoering.Van het nieuwe Strafwetboek. Bedoelde

veranderingen zijn reeds in concept aangebracht, het geldt

…_slechts een fôrmaliteitenkwestie. Tegen aanbrenging der wij-

„Heugen kan geen bezwaar bestaan.

‚ Nadat doorden Secretaris op verzoek van den neektSnel :

de op dit punt betrekking hebbende Notulen zijn voor-

gelezen, worden ze staande de Vergadering goedgekeurd

en gearresteerd.

Punt 5: Voorstels Van Camper om te besluiten tot

den bij-bouw aan het Raadhuis van twee

Kamers ten behoeve van den aan te stellen

Gemeentekashouder.
\

De Voorzitter: Ik heb geen voorstel kunnen vinden !
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- De heer Van Campen : Ik heb slechts een korte opmerking
te maken: in principe werd reeds eerder door den Raad

tot de aanstelling van een eigen kashouder per 1 Januari

1919 besloten. De administratie der Gemeente wordt met

den dag uitgebreider, het houden van een behoorlijk toe-

zicht op het financieel beheer, is alleen mogelijk, door als
„een droevige figuur’ er ongeveer al zijn vrijen tijd aan

op te offeren, Dat een eigen Ontvanger èn toezicht èn ad-

ministratie zoude vereenvoudigen, behoeft geen betoog. Het

Raadhuis is te klein, Rooimeester en Ingenieur-Directeur

der G, W. kunnen bijna geen plaats vinden en voor een
ontvanger „is die er niet, daarom stel ik voor, zoo spoedig
mogelijk met het bijbouwen van twee kamers aan te van-
gen. Wanneer ingehuurd zoude moeten worden, zijn wij
veel verder van huis!
De heer Snel: Het verbaast me ten zeerste, dat geen

stukken ter lezing hebben gelegen, zoodat ik geen kennis
kon nemén van de zeer belangrijke som, welke wordt ge-

vorderd. In de tweede plaats zoude het aanbeveling vers

dienen, indien de Commissie voor de Financiën zich eerst
in verbinding stelde met de Technische Commissie, opdat,
stevig voorbereid, de kwestie ter tafel kan worden gebracht.

Het is onvruchtbaar discussieeren op dit oogenblik.

De heer Van Campen: Ik wilde alteen tijdig waarschu-
wen, dat plannen dienen te worden opgemaakt: het per-

soneel breidt zich dagelijks meer uit. |
De Voorzitter: Den Directeur der G. W. zal worden

opgedragen plan en begrooting op te maken, daarna kan de

Raad beslissen, na kennisgenomen te hebben van de kosten.

Conform wordt besloten.
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Punt 6: Voorstel. Van Campen inzake wenlnEDol

van Gemeentewege.

_ De Voorzitter: Ook dit punt werd niet schriftelijk voor-

gebracht. |

De heer Van Campen: Elke dag, iedere minuut, welke

voorbijgaat, maakt den voorgenomen woningbouw duur-

der, immers, op dien bouw drukt de rente van het ge-

leende bedrag en moet de rente uit de huishuur worden

gehaald. |

De heer Van der Voort. Moet dan ten eeuwigen dage

de rente op de huishuur blijven drukken ?

De heer Van Campen: Bij de leening is ook. op pro-

ductieve werken gerekend, dusmoet een gedeelte van het

geleende rentegevend worden gemaakt. Laten wij spijkers

_met koppen slaan, er is nu een behoorlijk plan voor een-

voudige, niet al te dure woningen. Mijn doel met het op

de agenda doen plaatsen van deze aangelegenheid, is en-

ket en alleen, machtiging van den Raad te vragen, om in

overleg met de Gemeentewerken, in het openbaar prijsop-

gave te verzoeken van aannemers. Daar kan toch niets te-

genzijn, wij worden daardoor niet gebonden.

De heer Van der Voort” Als de Gemeente een fout be-

gaat, kunnen de huurders. der huizen toch daarvoor niet

opdraaien !
De heer Van Campen … Ik wil achter de juiste prijzen

komen. :

De Voorzitter. U heeft geen machtiging van den

Raad noodig, U kunt informeeren middels den Directeur

der G. W. En |
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De heer SnelVolkomen juist, daarvoor is geen Raads-
beslissing noodig.

De heer Wieland. Aannemers schrijven nietin voor aan-

bestedingen, alleen met het doel een prijs uit te lokken.

De heer MesmanDat vragen van prijs is doelloos, ik

geloof niet, dat de Raad op die manier opschiet. |

De Voorzitter. De Commissie voor Woningbouw is

doende een volledig plan voor te brengen bij den Raad.

In een speciaal daarvoor te beleggen Raadszitting kan deze

Ekwestie onder het oog worden gezien.

| Aldus wordt besloten.

Punt 7: Vaststelling van het formulier van de aan-

__slagbiljetten der „Motorrijtuigenbelasting.”

De Voorzitter: Het formulier heeft ter visie gelegen.

Het is usance, aanslagbiljetten te doen vergezellen van

een uittreksel uit de daarop betrekking hebbende Verorde-

ning, ter besparing echter van hooge drukkosten, wilde

ik voorstellen, van deze gewoonte voor ditmaal af te wij-

’ ken. Wil het publiek een exemplaar der Verordening in

bezit hebben, welnu, dan zijn deze ter Gemeentesecretarie

tegen betaling: verkrijgbaar.

Het model wordt ongewijzigd vastgesteld en besloten

geen uittreksel der Verordening aan het aanslagbeljet toe

te voegen.

Punt 8: Beslissing inzake benoeming van een In-

genieur-Directeur der Gemeentewerken voor

deze Gemeente. |
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‚De Voorzitter. Het is U bekend, dat de heer Proper te

Probolinggo bedankte voor de benoeming, wijl hij een

bedrag van f 3300.—, gestort voor weduwen-en weezen-

_fonds, niet van deze Gemeente vergoed krijgt. Wordt deze

som wèl vergoed, dan begeeft de Gemeente zich op een

hellend vlak en zal straks wellicht ook de heer De Munnik,

die 15 dienstjaren heeft, reclameeren. De kans bestaat,

dat het Gouvernement de Gemeenteambtenaren opneemt in

«& het pensioenfonds en daarbij rekening houdt met het reeds

betaalde bedrag en het aantal dienstjaren. Aan nummerK

der voordracht werd geseind, of hij eventueel. een benoe-

ming zoude accepteeren, doch op de telegrafisch gestelde

vraag werd door den heer Sörensen nog niet geantwoord,

Ter volgende Vergadering kan eventueel een beslissing

worden genomen.

De heer Van Campen … Het komt me practischer voor,

thans te stemmen, neemt: de Sörensen evenmin een benoe-

ming aan, den kan worden nagegaan, welke verdere maat-

regelen zouden zijn te nemen.

De heer Van der VoortOnder de sollicitanten komt de

heerBaltrusch voor, een Duitsch Ingenieur, goed beoordeeld

door zijn chef. Ik ken hem persoonlijk, hij zoude wel

voldoen.

. De Voorzitter. De stemming is vrij.

De heer De Bruïne… De heer Sörensen maakte zijne voor-

waarden niet bekend.

De keer Mr. Pet. Hij heeft dus geen voorwaarden.

De heer Van der Voort. De heer Baltrusch heeft een

bijzonder-mooi getuigschrift, hij maakte extra-vlug pro-

motie.
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Bij schriftelijke stemming blijken zes stemmen te zijn uit-
gebracht op den heer Sörensen, drie op den heer Baltrusch,
[ blanco stem.

De heer Sörensen zal van de benoeming in kennis wor-
den gesteld.

Punt 9: Aanwijzingvan een ld: vande Technische
Commissie en van het Sten.bureau.

á

„ Tot lid der beide Commissiën wordt aangewezen de

"heer Van der Voort, die verklaart de benoeming te willen
danvaarden,

“Punt 10: Voorstel Wieland in zake ziekenhuis-bouw.

De Voorzitter” De heer Wieland diende de volgende
motie in:

„De Raad. der Gemeente Makassar,
_ „Bijeengekomen in openbare zitting van den 23en

„Juli 1918,

„Overwegende, dat het aanbod van het Bestuur der
„Makassaarsche Ziekenverpteging niet langer ìn beraad
„mag worden gehouden, dat de heer H. de Munnik

„alhier zich bereid verklaarde, kosteloos project en

„begrooting voor een hier ter stede op te richten zie-
„‚nkenhuis gereed te maken,

„Gelet op de uitbreiding, welke Makassar de laatste
„jaren onderging,

„Besluit:

„Aan het: Bestuur der ,Makassaarsche Ziekenverple-
„ging” alhier mede te deelen, dat haar aanbod in dank
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„wordt aanvaard, noodigt de Ziekenhuiscommissiehe

„ten. spoedigste de noodige voorbereidende maatrêge-

„Ien te treffen.”

Het geldt, aldus vervolgt de Voorzitter, een zeer belang-

rijk onderwerp, dat reeds twee of drie keeren ín Raads-

vergaderingen, door mij geleid, ter sprake kwam. Er is

voor het doel een som gelds door de burgerij bijeenge-

bracht en een stuk grond voorden bouw werd geschon-

_& ken door den heer Thoeng Liong Hoei. Ik heb het perceel.

bezocht, doch komt me dat ongeschikt voor het doel voort

het wordt nl. begrensd door nieuwe Chineesche graven,

voor een ziekenhuis nu niet bepaald een opwekkend uit-

_ zicht. Bovendien ligt het stuk grond wellicht wat àl te ver

buiten de stad, een dokter zal daar niet willen wonen.

Dè heer WielandDoktoren achten het terrein inderdaad

niet geschikt. Wil de schenker ervan toestaan, dat het

wordt verkocht, dan zoude de opbrengst kunnen worden

“aangewend tot versterking van het stamkapitaal. De kwes-

tie is thans reeds twee jaren hangende, er moet nu einde-

lijk een beslissing worden genomen.

De heer Snel … Is de eigenaar al gepolst, of het terrein.

‚mag worden verkocht?

De Voorzitter. Neen, het geldt een precair iets en daar-

om wachtte ik liever 's Raads beslissing af.

De heer SnelIk stel voor, U de gevraagde machi

te verleenen, kunnende dan in de volgende Raadszi ting

de kwestie nader worden behandeld.

. De heer Wieland. Een ziekenhuis moet er komen, het

geld kan bij voorbaat worden aangenomen, een terrein wor-

den gezocht.
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j De Voorzitter … Er bestaât een ziekenhuiscommissie, laat

diezich voor de zaak spannen !

De heer Snel. Er werd een speciale commissie inge-
steld, doch deze commissie deed niets van zich hooren.

Deze Commissie stelle zich in verbinding met den schenker

van den grond en polse hem over eventueelen verkoop

eryan. |
De heer Wieland … Een bedrag van f 4000.— voor tech-

nische voorlichting werd verleden jaar gevoteerd, komt

iter niet meer voor op de loopende begrooting.

De heer De Munnik zegde me toe, een uitgewerkt plan
met begrooting geheel belangeloos te willen maken. Sinds twee

_of drie maanden heb ik paszitting in de betreffende Commissie,
was dus niet eerder in staat de zaak te entameeren. Wil de

Gemeente het bijeengebrachte bedrag niet accepteeren, dan

“moet het aan de burgerij worden teruggegeven. Ik zal zoo

hard ik kan, medewerken tot de totstandkoming van een

ziekenhuis te dezer stede.

De heer Mr. Pet. De kwestie is al zoo lang en zoo
vaak besproken. Een ziekenhuis is noodig, enkele ziekte-

gevallen bewezen dat onlangs opnieuw. Het Militair Hos-

pitaal werd jaren geleden afgekeurd, wellicht zal een nieuw

worden gebouwd, doch al zoude dat spoedig komen, dan

nòg is er geen behoorlijke verpleging te verkrijgen. Me

| ier kan geen bezwaar tegen bestaan de bijeenge-

brachte som over te nemen, het geld staat bij de Neder-

landsche Handel-M.ij. alhier, kan bij die bankinstelling wel

blijven, doch op naam van de Gemeente, want ten slotte

is geen enkel lid van het Voorloopig Bestuur der Zieken-

verpleging meer ter plaatse en niemand kan dan over het

at
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geld beschikken, Laat ons een beslissing nemen, het accep= ‘

teeren van de som geeft een moreele verplichting om iets

ter zake. te doen. In de Commissie moeten niet - al-

leen Raadsleden zitting hebben, doch ook leden van het

Voorloopig Bestuur. Wellicht kan het niet voor het

doel geschikte terrein worden geruild voor een meer ge-

schikt. 5
& De heer Snel: Tegen het nemen van een beslising tot

de het accepteeren van geld en grond bestaan absoluut geen

bezwaren, Reeds 9 maanden geleden deed ik het zeltdë

» voorstel, doeh het werd toen niet aangenomen.

De heer Van der Voort. Zijn aan de schenkingen voor-

waarden verbonden ?

De Voorzitter: Binnen vijf jaren, gerekend vanaf den 6en

Qetober 1916, moet définitief tot den bouw zijn overgegaan.

De heer WielandVolledige gegevens met foto's betref-”

fende het „Julianaziekenhuis” te Samarang bevinden zich

in het Gemeente-archief alhier.

De Voorzitter: Hedenavond ware te beslissen, het geld

te accepteeren en te doen overdragen op de Gemeente.

Gemeenten erlangen subsidie van de Regeering, het ligt

tech in de lijn van Haar om heel veel aan locale raden

over te laten. |

Met 10 stemmen -voor (1 blanco), wordt besloten het
bedrag te aanvaarden en te doen overschrijven op‚‚den

naam den Gemeente, terwijl de Raadscommissie aan zich

zal toevoegen eenige leden van het Voorloopig Bestuur der

„Makassaarsche Ziekenverpleging'', benevens een arts, zul-

lende deze Commissie zich in verbinding stellen met den

schenker van den grond omtrent verkoop of ruil.

EJ



— 311 — 23 Juli’ die

 

Eme 10: Voorstel-Wieland inzake oprichting eener
tweede Hollandsch-Chineesche school, vân
Germeentewege.

Punt 12: Rekest zonder datum van 124 Chineezen
inzake oprichting eener tweede Hollandsch-
Chineesche school.

%

De Voorzitter: Beide punten betreffen &én onderwerp,
“Kunnen dus te zamen worden behandeld. Het is van alge=
„meene bekendheid, dat er bij de Chineesche bevolking «
“drang. bestaat naar meerder onderwijs, —niet minder dan 300
Fkinderen zijn dit jaar afgewezen moeten worden. Het is billijk.
“aan. de wenschen dier bevolkingsgroep zoo mogelijk tege-
moet. te komen door de oprichting van Gemeentewege eener
eiveede Hollandsch-Chineesche school, echter. dient ter be=
“Strijding van de extra zware eischen, aanhet Gemeentelijk
„budget te stellen, iets te worden geofferd door: de Chinee-
“zen; Het wil gewenscht voorkomen, b. v. 20 opcenten te
Èheffen opde bedrijfsbelasting. der Chineezen, boven zeker
minimum, te stellen op f 600—inkomen per jaar. Het
“zal. echter zeer moeilijk zijn, geschoolde leerkrachten
Je verkrijgen in deze abnormale tijden. Het betrekken van
‚Teerkrachten uit Nederland zal volgens den heer Sriel
bijna. niet te betalen zijn voor de Gemeente. De Chineezen
vragen goed onderwijs, ongeveer gelijk aan dat der bestaan-
“de. Gvts. Hollandsch-Chineesche school. :

De heer WielandOok ik heb vernomen, dat 300 kin-
deren geen plaatsing vonden, en zoude daarom een begin
kunen. worden. gemaakt. met. aanvangscursussen,. met: les-

%
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uren van vier tot half zes des middágs. Onderwijzers of

onderwijzeressen zullen, dunkt me, tegen betaling f 12.50 per

week, voor 9 lesuren, dus f 112.50 per onderwijzer, wel te vin-

den zijn om les te geven. Het hoofd van den middagcursus zou-

de f 25.— extra voor toezicht enz. ontvangen. De klassen

zouden 40 leerlingen tellen, noodig zouden derhalve zijn 8

onderwijzers, zoodat een uitgave van f 925.— per maand

wotdt gevorderd. Tevenover deze uitgaven staan dë”ont-

— vângsten aan schoolgelden, terwijl van de Chineesche Ge-

ge
ze De Voorzitter: Het zijn wel enorme kosten !
mêente extra-belasting ware te heffen.

_ De heer Snel: Het is zeer gemakkelijk een voorstel ge-

lijk gedaan door den heer Wieland, te doen, het getuigt

zeker van een goed hart, tòch moeten de motieven worden

overwogen, of uitvoeringe ervan mogelijk is. Indertijd bracht

een Raadscommissie verslag uit en becijferde de kosterf

eener volledige school.

In vakbladen werden de cijfers besproken, de kosten

zouden jaarlijks f 17000.— bedragen. Het recruteeren van

onderwijskrachten uit het Gvts.-corps zal niet: gaan, wijl

het Gouvernement zèlf met een tekort kampt. Bij gebrek

aan twee leerkrachten, moest de Inlandsche school te Ter-

nate worden gesloten, geen lid van het Europeesch perso-

neel was aanwezig: over den ganschen archipel heerscht

een tekort, het Gouvernement zal daarom geen onderwij-

zers willen loslaten. De Gemeente zal derhalve de onder-

wijskrachten uit Holland moeten betrekken, zoodat passa-

gekosten, kosten van uitzet enz. ten laste der Gemeente

zullen komen, ook pensioen dient te worden verzekerd,

daar wel geen onderwijzer het risico zal willen loopen te-

_t
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zijnertijd wellicht „weleens” pensioen te ontvangen. Inge-

nieur Proper we'gerde om dezelfde reden in Gemeentedienst
te treden, er wordt weliswaar van Gouvernementswege aan

een regeling gewerkt, doch hoe lang kan dat nog duren een

op welke wijze zal de regeling geschieden ?

__Sinds het rapport aan den Raad uitgebracht in zake on-

derwijs, hebben ook de Gemeenten- Batavia en Samarang

een Fâpport samengesteld. Men geeft daar gelukkig in over-
wêging hoogere bezoldigingen toe te kennen dan die van

het Gouvernement, teneinde met het Gouvernement te kun-

nen concurreeren. De plaatsen op de buitenbezittingen zul-

len zelfs verplicht zijn, nóg hoogere bezoldigingen toe te

kennen. Ik heb destijds eens tweeledige motie ingediend : le

aan te dringen bij het Gouvernement om door te tasten en
zelf zijnen plicht te doen door niet den localen raden deze

zaak op den hals te schuiven, 2e als de locale raden in-

derdaad moesten ingrijpen, aan dezen niet 662/3 °/, der

kosten te vergoeden, doch het volle bedrag der kosten,

welke het Gouvernement nu zelf draagt. Het gaat toch niet

aan, met de ontbrekende 33!/, °/, de bevolking te belasten

door de belastingschroef méér aan te draaien. Het onder-

wijs der locale raden zal beter moeten zijn dan het Gou-

vernementsonderwijs. Wil het Gvt. den vollen kostprijs ver-

goeden, dan is met de beperkte middelen, waarover de lo-

cale raden, speciaal Makassar, beschikken,— wel iets te be-

bereiken, Te onderwijzen van half acht tot 1 ure en dan
nog lesgeven van half vier tot half zeven des avonds, te

vergoeden met f 12.50, met klassen van 40 leerlingen, is geen

betaling. Wat de vroeger door den heer Wieland gemaakte

opmerkingen betreft, dat de salarieering voor „broekjes van
*

. « .
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18-19jaren” voldoende is te achten, hij vergaloppeerde ziek,

wantzúlke jeugdige onderwijzers zijn er bijna niet in Indië, …

De Voorzitter … U gelieve zich wat te bekorten.

Deheer Snel. Voor f 1250 is geen personeel te ver-

krijgen: onderwijzers, die van ’s morgenstot ’s middags

lesgeven, zijn moe of af door de hitte, kunnen des avonds

niet goed. meer voor de klasse staan. De Gemeente: zal nog,

beter mötten salarieeren dan het Gouvernement! Het#$-nu

reeds ontzettend-moeilijk zelfs om groote leerlingen tot 1

… uuruit den slaapte houden, Trouwensde Chineezen vra-

gen. goed. onderwijs.
Ik heb daarom. de: volgende motie: voor te stellen: 4

„De Gemeenteraad van Makassar,

„Van meening, | Dt

„dat het zijn ernstige plicht isis, al het mogelijke te doëi

„om. in: de behoefte aan meer en beter onderwijste helpen

„voorzien, nu het Gouvernement verklaard. heeit, daartoe:

„nietlanger in staat. te: zijn,

„Gelezen. hetrapport inzake onderwijs-gemeentezorg; uite-

„gebracht daor zijne: Conrmissie, daartoe: aangewezen bij:

„besluit. van 20 October 1916,

„Kennisgenomen hebbende van de verschillende verzoeke-

„schriften: ter. zake,

„Verzoekt der Regeering; ‘eerbiedig door verhooging. \van:

„Hare: bijdrage in de kosten, van. 662), 0, der werkelijke

„kasten tot een bedrag gelijkstaande. met den kostp:ijs. per.

„leerling, welken het Gouvernement thans: betaalt,

„Het hem mogelijk. te: maken, dat gedeelte: van zijne nieuwe:

„taak. in het belang van goed onderwijs, op voldoende wijze.

„ten: uitvoer: te leggen”
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Ms de Raad zich met klem, — aldus tervolgt de heer Snel, —

tot de Regeering wendt met het verzoek om goed onder-

wijs-mogelijk te maken, zal dat wel uitwerking hebben. Aan
de locale raden echter moet de huidige kostprijs per leer-

lingten volle worden vergoed.

De heer Mesman : Hoognoodig is uitbreiding van onder-

wijsgelegenheden zeker, doch het aantal personen met on-

‚ derwijsacte, dat naar Indië wil gaan, is beperkt. De heer

Snel vraagt een hooger salaris voor de Gemeenteonderwij-

zers, waardoor het Gouvernement nòg méér moeite zal heb-

ben bij de werving.

= De Voorzitter. De wetenschap, te Makassar gedurende

den ganschen diensttijd te zullen blijven, dus niet aan over-

plaatsing bloot te staan, is ook van belang, zal zeker ge-

wicht in de schaal leggen, |

&, De heer Mesman: Dàn onts'aat een tekort aan den ande-

en kant!

De Voorzitter … Er zullen ook wel onderwijzers zijn in

Holland, die wél bij een Gemeente, echter niet bij het Gou-

vernement willen werken.

De heer Mesman … Doch het Gouvernement zal nòg méér

noeite hebben dan nu reeds het geval is, om personeel te

Eeen.

De Voorzitter : Hoofdzaak is, dat de Regeering de urgen-

tie inziet van de oprichting te dezer stede van een tweede

Hollandsch-Chineesche school !

De heer De Bruïne … Is den heer Snel bekend, waarom

het Gouvernement de opleiding voor onderwijzer niet meer

uitbreidt ?

_ De heer Snel: In de „Indische Volksschool” staan over
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dit onderwerp zeer belangrijke stukken. Sinds 1882 is de
Regeering doende met de opleiding, in 1912 werd slechts

een bedrag-van f 30.000.— voor dat doel uitgetrokken, de

opleiding in 1912 staat op het zelfde niveau als dat van
1882! Ik geloof niet, dat voor de opleiding van onderwij-

zers door het Gouvernement voldoende is gedaan. Niemand - |

minder dan de Directeur van Onderwijsvoorspelde, dat het
Qvts. onderwijs voorbestemd was, armenonderwijs te wor-

„den. Onderwijs wordt overgelaten,aan het particulier initia-

tief, gefortuneerden kunnen op die manier hunne kinderen

op standenscholen doen, de armen op armenscholen! Ik 7

wil deze kwestie eventueel gaarne in een openbare verga-

dering behandelen en kan de heer De nlne dan alle bij-

gonderheden vernemen. _ e
De heer De Bruine … Ik betwijfel het, of de motie eenige

‘uitwerking zal hebben. 4

De Voorzitter. Vragen staat vrij, het is beter en geeft

méér kans van slagen, als de Gemeenteraad bij de Regee-

ring aanklopt dan een groep Chineezen. |
De heer Wieland … Het zal zoo lang duren op deze manier !

De Voorzitter … Er bestaan al middagcursussen, het idée

van heer Wieland schijnt meer te zijn, de jonge KINSTER

van de straat af te houden.

De heer Snel.… Hoofdzaak moet zijn, den kinderen te

leeren schrijven, lezenen rekenen.

De heer Van Campen. Ik acht het voorbrengen der motie

bij de Regeering uitstekend. |

De Voorzitter. Het is te probeeren.

De heer Wieland, Laat ons beginnen met een school te

bouwen, over drie jaren hebben wij wellicht nog geen

2



 

antwoord op de motie, in dien tijd wordt dus nietsgeleerd.
Cursussen waren te openen bij wijze van privaatlessen.

De heer SnelDaar ben ik pertinent tegen! Als de Ge-
meente begint het op een koopje te doen, loopt het mis. Men

kan des namiddags zeer moeilijk een heele klasse bezig-

‘houden, ik keur het niet goed, dat onderwijzers, zich dáárvoor

leenen. Alhoewel ik de goede bedoelingen des heeren Wie-
land apprecieer, moet me toch de opmerking van het hart,

dat het voorgestelde aardig-fröbelen geen onderwijs is,

Z.h.s. wordt de motie-Snel aangenomen.

Punt 13: Rekest dd. 25 Juni 1918 van den heer
| Thoeng Liong Hoei, houdende het verzoek

om dispensatie van art 39 van de „Bouw
en Woonverordening.” |

- De VoorzitterDe Rooimeester bracht advies ter zake
uit, het verzoek kan zonder bezwaar worden ingewilligd.

De Raad zoude “mij kunnen machtigen, naar eigen bevind
in den vervolge te beslissen.

Aldus wordt besloten.

Punt 14: Schriftelijk verzoek dd. 27 Juni 1918 van
den Isten klerk ter Gemeentesecretarie W. A.
Rembet, om opgenomen te mogen worden

in vasten dienst dezer Gemeente.

Het verzoek wordt ingewilligd en de opneming in

vasten dienst beschouwd te zijn ingegaan op 1 Februari

_1918,:
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Punt 15: Schrijven dd. 23 Juni 1918 \van het Bestuur

der Vereeniging „Openbare Leeszaalen

Bibliotheek” te Samarang, houdende het

verzoek een exemplaar van alle van de.

Gemeente uitgaande gedrukten te mogen

* ontvangen.

… De Voorzitter” Alle stukken, om welker toezending wordt

_ verzocht, toe te zenden, is wel wat veel gevergd. Volstaan

zoude kunnen worden met begrooting en’ jaarverslag.

Conform besluit de Raad.

Punt 16: Rapporten der Commissie voor de Finan-

ciën inzake accoordbevinding der verant-

woordingen over het 2e kwartaal 191< van:

a. den Gemeentesecretaris over legesgele

den ;

b. den Ambtenaar belast met de inning

der hondenbelasting,

#

Worden voor kennisgeving aangenomen.

Punt 17; Schriftelijke klacht dd. 2 Juli 1918 van het

Raads'id, W. C. Snel, over een onheusch

optredenvan den heer A P.R. van Beu-

sekom Jr. te zijnen opzichte,

De Voorzitter. Bij schrijven dd. 2 Juli jl. deed het Raads-

lid Snel het verzoek eene klacht ter kennisse van den Raad

te brengen, de hierop betrekking hebbende stukken zijn in

rondlezing geweest. Dat schrijven van den heer Snel heeft
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„me wél bevreemd, het gereleveerde had plaats op 2 Mei
jl, dus ruim twee maanden vóór de ontvangen klacht, na
afloop eener zeer langdurige geheime zitting, de trap afda-
lende, hoorde ik aanden voet daarvan de woordenwisse-
ling, de geuite woorden verstond ik echter niet. Het ging
tusschen de heeren Snel en Van Beusekom; ik vond het
voorval zeer onprettig en vroeg den heer Snel diefBelfden
Avond nog, met hem naar huis-rijdende, of hij wilde, dat
ik den heer Van Beusekom over het voorgevallene zou

onderhouden. „Neen”, antwoordde de heer Snel, „de Secre-

taris is wat opgewonden, het is niet noodig hem erover te

spreken”. Er was me niets van bekend, dat een Raadslid de
zaak zoude entameeren, nu komt de heer Snel plotseling
met zijne klacht, De Raad besloot reeds eerder in principe
personeelkwesties in zittingen met gesloten deuren te be-

* „handelen.

__De heer Snel: Ik heb alleen de zaak ter sprake gebracht,
omdat sinds dien tijd ten opzichte van mij niet in die mate

de burgerlijke beleefdheid in acht wordt genomen door
‚ den Secretaris als wordt verwacht. Na beleefd groeten of

kloppen op de deur, hoor ik bij wijze van antwoord, een

gebrom of zooiets. Als ik mij voor een of ander moet wen-

den tot dien ambtenaar, heb ik er recht op, mijn groet be-

leefd te zien beantwoord. Het niet-groeten door hem op

straat, raakt me niet, doeh als ik, hetzij als publiek, hetzij

als Raadslid, ter Gemeentesecretarie of ten Raadhuize kom,

wensch ik de burgerlijke beleefdheid in acht te zien genomen.

‚De heer De Bruïne: Ik acht dieneisch te ver gedreven !

De heer Snel. Dàt zegt een officier, die het militair

Saluut eischt !



B Juli 1918 «39 —

 

De heer De BruineIk zal daarop niet ingaan !

De heer Mr. Pet … Als dat herhaaldelijk gebeurt, zou ik.

niet gegroet willen zijn!

De Voorzitter.” Op kantoor dient een groet te worden

_ beantwoord, dat eischt de beleefdheid.

De heer Mr. Pet. Hoofdzaak is, dat de Secretaris de

hem AMraagde inlichtingen verstrekt.

De ‘heer Snel. Aan hetgeen wordt gevraagd, wordt vol-

daan, doch de paperassen worden toegegooid, die konden

me als publiek behoorlijk ter hand worden gesteld.

De heer Van Campen. Dat vind ik ook.

De Voorzitter” De Secretaris moet jegens elk Raadslid

de beleefdheid in acht nemen.

De heer De Bruïne … Een ambtenaar kan niet worden

verplicht iedereen te groeten.

De heer Snel. Die houdt het gezag zoo hoog: als ik
beleefd klop, kan beleefd goeden dag worden gezegd.

De heer De Bruine … Daarin is een ambtenaar vtij.

De Voorzitter. Tegenover wien een ambtenaar ook staat,

hij moet beleefd zijn, al kan dat op verschillende manieren

geschieden.

De Raad besluit tot deponeering van den brief.

Punt 18: Schrijven dd. 19 Juli 1918 van den Direc-

teur-Uitgever van het Nieuws- en Adver-

tentieblad „Makassar Vooruit”, houdende

het verzoek de van Gemeentewege in de

„Makassaarsche Couratn” geplaatst wor

_ dende annonces, ook tegen betaling in zijn

blad te doen opnemen.
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De Voorzitter» Nadat het Nieuws- en Advertentieblad

„Makassar Vooruit’ was ontstaan, en dit om plaatsing

van annonces, ook in dat blad verzocht, wendde ik mij tot

de Commissie voor de Financiën om te willen dienen van

advies, daar de financieele consequenties van te vér strek-

kendenaard zouden kunnen zijn.

_De heer Snel. Ik heb een motie van orde voor f® stel-

len; het schrijven ware zonder discussie voor kennis-

geving aan te nemen. De Raad verlaagt zich door toe

te laten, dat over dit blad in het openbaar wordt gedebat-

teerd. _ |

De Voorzitter vervolgend: De Commissie voor de Finan-

ciën adviseerde, de annonces der Gemeente in den vervol-

ge alleen in de beide grootste Nederlandsche en Maleische.

bladen te plaatsen, dat zijn dus de Makassaarsche Courant

en de Pemberita Makassar.

De heer Mr. Pet … Advertenties zijn veel goedkooper als

ze slechts in één blad worden opgenomen; een officieel

blad der Gemeente verleent stellig een flinke reductie op

de gewone prijzen, indien niet in andere kranten wordt

geadverteerd. Tot officieel orgaan zoude een der beide

genoemde bladen zijn aan te wijzen. |

De heer Snel.” Bij de váfstelting der begrooting werd

gerekend op plaatsing in twee bladen (absoluut onjuist,

Secr). Ik protesteer ertegen, dat de advertenties slechts in

de beide genoemde bladen komen. Het Dagblad „Celebes”’

heeft ook een grooten lezerskring !!!

De Voorzitter. De Raad kan de regeling wel aan den

Voorzitter overlaten, ik zal voorloopig alleen in de beide

genoemde kranten adverteeren.
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De heer Wieland … Ik verlang, dat deze’ Geelissing, ineen

besluit wordt vastgelegd. |

De VoorzitterDat zal geschieden! Afwijzend ware der-

halve op het verzoek van „M. V.” te beschikken.

Aldus wordt besloten.

Punt 19: Schrijven No. 483/F1 dd. 9Juli 1918 haan

den Gouverneur van Ce'ebes en Onder-

hoorigheden irzake toepasselijkheid van

de „Rouw- en Woonverordening’’, op het

Haventer: ein.

De Voorzitter… Bij schrijven No. 483/F1 dd. 9 dezer,

geeft de Gouverneur aan Uw College in overweging het

Reg'ement op het bouwen en sloopen ter hoofdplaats

Makassar (het z. g. „Rooireglement),” vastgesteld bij besluit

van den toenmaligen Gouverneur van dit Gewest van 13

Juli 1899, afgekondigd in de Javasche Courant van 12 Sep-

tember d.a.v. No. 73, ook voor het Haventerrein buiten

werking te stellen. Bij besluit van den Gouverneur van 9

Juli 1918 No. 435/F1 werderi een rooimeester en plv. rooí-

meester benoemd, welke ambtenaren volgens art. 41 van

dat Reglement, bevoegd zijn rooigelden te heffen, Het Re-

glement is geheel verouderd en zoude intrekking ervanover-

weging verdienen. De Directie der Haven is doende een

ontwerp-Bouwverordening samen te stellen, speciaal geschikt

voor de Haven. Ook is het mogelijk, art. 135 der nieuwe

Bouw- en Woonverordening zóódanig te wijzigen dat deze

Verordening toepasselijk wordt op het Haventerrein, waar-.

door de Gemeente rooigelden zoude ontvangen voor bouw-

werken op het Haventerrein.



— 323 — 23 Juli 1918.
 

 

De heer De Munnik zoude dan in samenwerking met
den Directeur der Haven, ook rooimeester voor dat terrein

zijn. Vroeger werden door een verzuim nimmer vergunnin-
gen tot bouwen op het Haventerrein afgegeven door het

‚Hoofd van Plaatselijk Bestuur, dus rooigelden werden nim-
mer ontvangen.

De heer Mr. Pet. Toen de nieuwe „Bouw- en Woon-

verordening” in werking trad, had de bedoeling voorgeze-
ten, dat deze niet voor het Havenemplacement zoude gele-
den. De Gemeente kan m. i, alleen het oude reglement
ntrekken, moet mi. niet de nieuwe verordening van toe-

passing verklaren voor het Haventerrein. De Havendirectie
maakt huurcontracten met huurders van terrein en doet toe-

zicht houden op den bouw.

De Voorzitter … Was dat toezicht volmaakt ?
De heer Mr. Pet. Dat kan ik niet beoordeelen, het zou-

de volmaakt kunnen worden !

De heer Van Campen. Een apart havenbeheer acht ik
verkeerd. Het Haventerrein vormt een Gemeente in de

Gemeente, waardoor o. a. Gemeentelijke passers ledig loo-

pen, omdat de menschen naar het Haventerrein trekken,

waar een lagere retributie wordt geheven,

De heer Mr. Pet. Wij hebben het nu over het Rooi-

reglement, de Havendirectie moet voor een eigen reglement

zorgen. Dat een rooimeester aanmerking zoude kunnen ma-

ken op door de Havendirectie goedgekeurde bouwplannen,

schept verkeerde toestanden.

De Voorzitter … Met eenige samenwerking kan dat best

goed gaan.

De heer Mr. Pet … Op andere plaatsen is anders wél
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ruzie onderling. Het oude Rooireglemment ware in te trek-

ken. Het is geheel uit den tijd, een reglement voor de Haven

dient aan geheel andere eischen te voldoen. | |

De Voorzitter. De Gemeente kan strafbepalingen vast-

stellen, de Havendirectie niet. Het is erg gemakkelijk, in-

dien ongelukken op het Haventerrein plaats hebben, dit

aan gebrek aan toezicht van de Gemeente te wijten! -

De heer Sfocksmeier… Als de Directie der Haven de

volle verantwoordelijkheid op zich neemt, is tegen in-

Srdt trekking van het oude reglement geen bezwaar.

De heer Wieland … De Gemeente derft op die manier.

een flink bedrag aan rooigelden. |

De heer Van der Voort» De te Tandjong Priok geheven

wordende rooigelden, worden aan de Gemeente Batavia

afgedragen.

(De heer Stigter komt ter Vergadering).

De heer Stigterlemand, die gewoon leest, zal moeten

erkennen, dat uit de nieuwe Bouw- en Woonverordening

duidelijk blijkt, dat het oude reglement bij het inwerking-

treden van de nieuwe verordening, vervallen was, De -hee-

ren Mr. Pet en Snel zullen zich herinneren, dat in een ge-

houden Commissievergadering de stellige bedoeling voor-

zat, het oude rooireglement geheel in te trekken, dus ook

voor de Haven. Trouwens het is niet de Directeur: van

Justitie, die bestist over de al of niet geldigheid van verorde-

ningen, doch de rechter. Het oude Rooireglement was in-,

getrokken, doch schijnt dat nogeens speciaal te moeten

worden vastgelegd. |

De Voorzitter” Dat zal dus bij afzonderlijke verorde-

ning dienen te geschieden.
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De heer De Bruine … En de Gemeente Batavia ontvangt
wél rooigelden ?

De heer Stigter … Het is rationeeler, dat ieder baas op
eigen terrein is, waardoor de contrôle veel intensiever wordt.

De Voorzitter» U beschouwt de kwestie geheel uit tech-
nisch oogpunt, een voor de Haven te ontwerpen bouw-
‘verordening zal goedgekeurd en vastgesteld moeten wor-
den door den Gemeenteraad, de Directeur der Haven mist

wetgevende bevoegdheid.

Hetvoorstel-Pet tot het intrekken bij afzonderlijke ver- -
ordening wordt met algemeene stemmen aangenomen.

De Voorzitter: De heer Snel, die sinds 10 Juli j. 1.
redacteur is van het „Dagblad Celebes”, verzocht bij schrij-
ven dd, 22 dezer, op den zelfden voet als de Makassaar-

sche Courant toezending van alle officieele berichten enz,
welke voor publicatie geschikt zijn.

De heer Mr. Pet. Tegen inwilliging van het verzoek

kan geen bezwaar bestaan.

Z.h.s. wordt besloten tot goedgunstige beschikking op

het verzoek.

De Voorzitter Bij schrijven van 20 Maart jl. verzoekt
het Hoofdbestuur van de Eerste Nederlandsche Tentoon-
stelling op Reinigings- en Ontsmettingsgebied, den „Bur-
gemeester" dezer plaats zitting te willen nemen in het

eere-comité dier tentoonstelling, me dunkt, dit vereerend

aanbod kan worden behandeld, zoodra er een burgemeester

voor deze Gemeente zal zijn benoemd.

Aldus wordt besloten.

Rondvraag.

De heer De Bruïne.… Dat zeekapiteins vrij zijn van be-
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taling van opcenten op de Inkomstenbelasting ten bate de-

zerGemeente, geheven, wijl te Batavia aangeslagen wor-

dende! is Zeef onbillijk. Is hieraan niets te doen ?

De Voörzitter… Te Batavia betalen zij opcenten, zouden

dus tweemalen worden getroffen. Ik zal den Inspecteur van

Financiën om advies verzoeken.

Te 9.10 ure des avonds gaat de Raad in een zitting met

gesloten deuren over.

Voor de opmaking:

De Secretaris

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 23 Juli en 27 Augustus 1918.

De Burgemeester

DAMBRINK.
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