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NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Dins-

dag, den 27en Augustus 1918, ten

Raadhuize.

Voorzitter : De Burgemeester.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van 23

Juli, 13 en 15 Augustus 1918,

2. Derde gewijzigde begrooting 1918.

“3. Voorstellen betreffende Huurcommissie.

A. Verordening tot het doen vervallen van het Reglement

‘_op het bouwen en sloopen ter hoofplaats Makassar,

vastgesteld door den Gouverneur van Celebes en On-

derhoorigheden ddo. 13 Juli 1899, afgekondigd in de

Javasche Courant van 12 September 1899 No. 73.

5. Vaststelling van het kohier van aanslagen in de Motor-

‚ rijtuigenbelasting.

6. Rapporten der Commissie voor de Financiën inzake

accoordbevinding der verantwoordingen over het 2de

kwartaal 1918 van den:

a. Marktmeester;

b. Keurmeester;

c. Directeur der G. W.;

d. Commies-Betaalmeester;

e. Collecteur.



27 Augustus 1918. — 350 —

7. Verordening tot wijziging van de Verordening tot uit-

voering van artikel 9 der Gemeente-Ambtenaren Veror-

dening van 22 November 1915, afgekondigd in de Ja-

vasche Courant van den IOen December 1915 No. 99,

(afgekondigd in de Javasche Courant van 21 Januari

1916 No. 6.)

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

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

Stigter (verschijnt eenige minuten na opening der

Vergadering), J. H. Stocksmeier, The Liong Tjiang, —

H. W. van der Voort en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving het lid : Baba Soeleiman wegens

ongesteldheid; zonder kennisgeving de leden:

J. A.E. van Deursen, Hamzah daeng Mapata, Hadji

Mohamad Saleh en Nio Eng Boe.

Deenen

Te 6,40 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering en deelt mede, gebruikmakende van de hem ver-

leende bevoegdheid bij artikel 29 der Locale Raden-ordon-

nantie, wegens afwezigheid van den Secretaris der

Gemeente, den heer A.P. R. van Beusekom Jr, den Commies

ter Gemeentesecretarie, den heer H. A. M. Gerth van Wijk,

te hebben belast met de werkzaamheden van Secretaris.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Raadsver-

gaderingen van 23 Juli, 13 en 15 Augus-

tus 1918.
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De VoorzitterDe Notulen van de Raadszitting van den
23en Juli jl. zijn in rondlezing geweest bij de leden, en
alleen de heer Snel heeft eenige opmerkingen daaromtrent
gemaakt, waarmede rekening is gehouden.
De Notulen worden goedgekeurd en «earresteerd,
De Voorzitter. Ook de Notulen van de Raadszitting van

Hen Augustus 1918 zijn bij de leden in rondlezing geweest
en zonder opmerkingen terugontvangen.
De Notulen worden goedgekeurd en gearresteerd.
De Voorzitter De Notulen van de Raadszitting van den

l5en Augustus zijn eveneens bij de leden in rondlezing
geweest en hebben den leden geen aanleiding tot opmer-
kingen gegeven.

De Notulen worden goedgekeurd en gearresteerd.
De heer Van der VoortMijnheer de Voorzitter, Naar

aanleiding van de Vergadering van den 23en Juli 1918,
wensch ik nog iets in het midden te brengen omtrent eene
opmerking van den heer Wieland, dat ik „minderfair” ge-
weest zoude zijn. Het spijt mij, dat ik het gesprokene toen
niet zoo goed heb kunnen volgen en daardoor ook niet da-
delijk heb kunnen ingaan op hetgeen de heer Wieland
heeft gezegd, doch eveneens betreur ik het, dat de afge-
treden Voorzitter niet dadelijk tijdens de zitting heeft ge-
protesteerd tegen de gebezigde uitdrukking, welk protest ik
daarom thans nog daartegen inbreng.

Punt 2: Derde gewijzigde begrooting 1918.

De Voorzitter. Bij de behandeling van de gewijzigde
begrooting zullen twee moties, ingediend door den heer
Snel, behandeld moeten worden, Hedenmiddag ontving ik
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van den heer Snel een nieuwe motie, doch vermeen ik, dat

deze dient ter vervanging van de eerste motie, en geloof

ik, dat het in de bedoeling van den heer Snelligt de eerste

motie te doen vervallen.

De heer Snel. Zeker, mijnheer de Voorzitter.

De Voorzitter.” Wenscht de heer Snel zijne motie nog

toe fe lichten, of acht hij dit overbodig ?

De heer Snel. Ik acht dit overbodig.

De Voorzitter.” Dan breng ik, zoo niemand over deze

motie het woord verlangt, haar in stemming, ze luidt:

„De Raad der Gemeente Makassar,

Overwegende: |

dat hij op verzoek van de Regeering adviseerde het aan-

vangssalaris van den Burgemeester met het oog op de Ge-

meente-financiën op f 800.— ’s maands te bepalen,

dat het ook in het oorspronkelijk plan der Indische Re-

geering heeft gelegen, dat salaris tot voornoemd bedrag

vast te stellen,

dat de Raad, in antwoord op de mededeeling van den Gou-

vernements-Secretaris, dat de Minister van Koloniën besloten

had, om het aanvangstractement van den Burgemeester van

Medan en Bandoeng vast te stellen op f 1000.—, met alge-

meene stemmen als zijn uitdrukkelijken wenschte kennen

heeft gegeven een aanvangsbezoldiging van f 800.— voor

Makassar voldoende te achten,

overwegende voorts, dat door de Regeering zonder in nader

overleg te treden met den Raad, die bezoldiging toch op

f 1000.— werd bepaald, terwijl de Raad verplicht werd de

helft daarvan te dragen,

protesteert met klem tegen deze negatie van wettig genomen
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Raadsbeslissingen en tegen het optreden der Regeering in
dezen,

en besluit:

de voorgestelde begrootingswijziging niet goed te keuren,’
De heer Stigter … Mogen wij eerst over deze motie na-

denken? Ik heb geen bezwaar tegen eene toekenning van
«een salaris van f 1000.— en heb dan ook nooit verklaard,
dat een tractement van f 800.— voldoende was, doch even-
als een der Raadsleden, die mij dit mededeelde, acht ik
de handelwijze van de Regeering, den Raad geen kennis
te geven, dat het traktement gesteld zou worden op f 1000. —,
niet juist. En ik geloof dan ook niet, dat deze motie, zooals
zij gesteld ‘is, de juiste bedoeling weergeeft,
De Voorzitter. Wilt U de motie dan misschien wijzigen ?
De heer Stigter. Ja, gaarne, doch op het oogenblik ben

ik daartoe niet in staat, wellicht echter zou de motie be-
sproken kunnen worden.

De heeren Stocksmeier, Van der Voort en Mesman gaan
accoord met het voorstel van den heer Stigter.
De heer De BruïneIk ga eveneens mede met dat voor-

stel, maar niet met het slot van de motie, ik vermeen, dat
de gewijzigde begrooting niet afgestemd mag worden. De
Regeering benoemt een Burgemeester, bepaalt diens trakte-
ment, en mag dus de gewijzigde begrooting niet verworpen
worden.

De voorzitterDe heer Stigter heeft de motie geamen-
deerd op deze wijze, dat de slotalinea vervalt.

De heer Van der Voort.” Ik ga accoord met den heer
Stigter, wat betreft de gewijzigde motie, doch niet wat
betreft de gewijzigde begrooting. Ik vermeen, dat een protest



27 Augustus 1918. — 354 —

tegen de Regeering dient te worden gericht, en dat kan

alleen geschieden door de begrooting niet goed te keuren.

De heer Snel. Ik wensch den verscheen sprekers te

antwoorden, dat ik de traktementsregeling zóó behuden ver-

lang te zien als deze door den Raad is vastgesteld,

De heer Stigter weet ook, dat in overleg met de Regee-

ring, het traktement is vastgesteld op f 800.— en nu gaat”

het niet aan, dat maar buiten den Raad om, op f 1000,— te

stellen. Bovendien is er bij de begrooting ook niet op ge-

rekend, dat de Gemeente zooveel méér zou moeten betalen.

Ten tweede geloof ík niet, evenmin als de heer Van der

Voort, dat wij het erbij moeten laten, want ík ben ervan

overtuigd, dat wij maatregelen moeten nemen, dat wij de

motie moeten goedkeuren, opdat de Regeering wete, dat de

Raad niet accoord gaat met Hare beslissing. en dan zal de

Regeering zelve Hare maatregelen moeten nemen. Met klem

protesteer ik tegen de woorden van den heer De Bruïne,

de gewijzigde begrooting niet af te stemmen, want het is

heel goed mogelijk, dat de Regeering nogeens eene beslis-

sing neemt, en dat de Locale Raad een ander standpunt in-

neemt. Moet nu maar voetstoots de Regeeringsbeslissing

aangenomen worden, ook dáár. waar de belangen der Ge-

meente er mede gemoeid zijn?

De heer Stigter … Heeft de Regeering reeds geantwoord,

dat het meerder traktement door de Regeering zal. worden

betaald ? |

De Voorzitter: In Indië, evenals in Nederland, wordt het

traktement bepaald door de Regeering. Op de begrooting

dezer Gemeente voor 1918 is uitgetrokken een memoriepost,

omdat men niet wist, wanneer een Burgemeester benoemd
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zoude worden, terwijl het wellicht een verschil van enkele
maanden zou geven. Wel is door de Regeering het traktement
van den BurgeBeste verhoogd, daarentegen is de huis-
huurindemniteit van f 200.— teruggebracht op f 150.—.
De heer Wieland: Om de motie in te dienen, daarmede

ga ik accoord, doch om de begrooting aan te nemen ook.
Stel het tractement op f 800.—, doch geef den Burge-
meester tevens twee verhoogingen ineens daarbij.
De Voorzitter: at kan niet, omdat de Regeering het

tractement vaststelt en de verhoogingen toekent.
De heer Stigter … Als de begrooting wordt aangenomen,

waarom moet er dan nog geprotesteerd worden ?
De Voorzitter: Mag ik den Raad er op wijzen, dat reeds

geprotesteerd is bij d.z. schrijven ddo. 28 Maart 1918 No.
14315 ?

De heer Stigter» Maar dan begrijp ik de heele zaak niet,
wij hebben reeds geprotesteerd en de Regeering heeft niet-
tegenstaande ons protest, het tractement op f 1000. — vast-
gesteld. Misschien kan de heer Snel de zaak verder toe-
lichten.

De heer Snel.” Zeker, Mijnheer de Voorzitter. In de des-

tijds gehouden Raadsvergadering heeft de heer Stigter o.:k
mede geprotesteerd tegen de salarisregeling. De Raad had
beslist, in overleg met de Regeering, om het salaris vast te
stellen op f 800.—. Daarna kwam een schrijven van den
Minister van Koloniën, den heer Pleijte, dat hij voor Medan

en Bandoeng een tractement van f 1000. — noodig achtte,
doch de Raad besliste, dat het salaris van f 800.— voor
Makassar voldoende was.

De Voorzitter: Mag ik den heer Snel dan vragen, op
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welke wijze de Burgemeester zijn salaris moet krijgen als
de Raad de begrootingswijziging niet goedkeurt? De Re-_

‚ geering heeft het tractement vastgesteld, dëGemeente moet

hierin bijdragen, waartoe een gewijzigde begrooting noodig is,
De heer Snel; Dan moet de Regeering maar Hare maat-

regelen nemen ?

De heer Stigter: De Regeering, dat is de Indische, heeft
het salaris vastgesteld, mag de Nederlandsce Regeering

daarin nu eigenmachtig ingrijpen ?

De Voorzitter» De Nederlandsche Regeering stelt de be-
grooting vast, de Indische diende daarvoor eene ontwerp-

begrooting in. |

De heer Stigter: Dus de Minister heeft op wettige wijze
ingegrepen, en derhalve moet dan toch tea slotte ons protest
komen tot de Nederlandsche Regeering.

De VoorzitterDe Minister is van de grondgedachte uit-
gegaan, dat Makassar een havenplaats is, die steeds in be-
langrijkheid toeneemt, zoowel wat betreft den transitohandel
als het persoonverkeer, en dat waar Makassar wellicht de
meest internationale haven van Indië wordt, het zi. een

Burgemeester moet hebben, die behoorlijk voor den dag zal
kunnen komen. Daarom achtte Mr. Pleijte evenals voor de
Burgemeesters van Medan en Bandoeng, eene bezoldiging
van f 1090,— tot f 1200.— ’s maands gewenscht.

De heer Van Campen „ Bovendien heeft de Regeering vol-
gens de Locale Raden-Ordonnantie het recht, om de Gemeei-
te uitgaven te laten doen, welke de Regeering noodig acht.
De heer Stigter … Dan moet de Raad de begrooting ook

goedkeuren.

De heer De Bruine. Ik begrijp den heer Van der Voort
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niet, daar hij zegt, dat de grond tot protest is, dat de Re-

geering den Raad niet gekend heeft in de vaststelling van

het salaris op f 1000.—, doch hij gaat accoord met de ge-
wijzigde motie van den heer Stigter, maar wil toch ook de

begrooting afstemmen.

De heer Van der Voort wil spreken.

De Voorzitter: Mijnheer Van der Voort, U heeft reeds

tweemaal het woord gevoerd over deze motie, dus als U er
nog meer over spreken wilt, zal dit slechts met toestemming

van den Raad kunnen geschieden. Heeft een der leden be-
zwaar, dat de heer Van der Voort nogeens het woord voert ?

De heer Stigter Ik vind nu, na alles wat gezegd is, dat

er geen reden meer bestaat voor de motie, ben dan ook

tegen de motie. Voorts acht ik mijn amendement overbodig

en trek dat in. Ik zal tegen de motie s emmen.

De Voorzitter. Dan breng ik de motie, zooals door den

heer Snel ingediend, in stemming,

Met een stem vóór en 9 stemmen tegen, wordt de motie

verworpen. e

De Voorzitter … Nu krijgen wij de tweede motie, luidende :

„De Raad der Gemeente Makassar, overwegende :

„dat de Regeering, met terzijdestelling van den wensch

„door den Raad met algemeene stemmen Haar kenbaar ge-

„maakt, tot Burgemeester dezer Gemeente heeft benoemd

„den heer J. E‚ Dambrink,

„hoewel ten volle erkennende het wettelijkrecht der Re-

„geering aldus te handelen;

„spreekt als zijne meening uit, het te betreuren, dat de

„Regeering het niet noodig geoordeeld heeft hare afwijkende
„inzichten aan den Raad kenbaar te maken,



s

“27 Augustus 1918. — 358 —

„en gaat over tot de orde van den dag”.

Is er een der heeren, die over deze motie het woord

wenscht te voeren ?

De heer Stocksmeier … Het is weer dezelfde kwestie als

de eerste motie, en die op de voorgaande Vergaderingen.

Het gaat alleen over eene onbeleefdheid van de Regeering

tegenover den Raad, en kunnen wij nu wel protesteeren

tegen het voorbijgaan van den Raad, doch zal de Regeering

het protest wel ter zijde leggen. |

… De heer Mr. Pet … Ik vind het mosterd na den maaltijd, een

motie dient om iets te verkrijgen, zooals bijv. het N. IL. O. G.,

dat een motie indient om een salaris-verbetering te krijgen,

maar een motie om te protesteeren tegen eene onbeleefd-

heid, heeft geen nut, die motie wordt toch gedeponeerd,

De heer Snel … Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet van

het gevoelen van den heer Pet, een motie is er niet alleen

om iets te verkrijgen, doch ook om te protesteeren tegen

een ondervonden behandeling. Echter dat daar gelaten, wij

vinden het vervelend, dat wij protesteeren, en dat dit pro-

test terzijde gelegd wordt, doch ik geloof, dat, indien in het

particuliere leven iemand onbeleefd is tegen een ander, en

die ander laat die onbeleefdheid passeeren, dan heeft hij

kans, dat hij binnenkort een nòg grootere onbeleefdheid zal

ondervinden. Zoo ook in dit geval, en daarom moeten wij

protesteeren. In de geheime vergadering, welke hierover is

gehouden, zijn andere woorden gebezigd en heerschte er

eene andere stemming ten aanzien van deze aangelegenheid,

doch daar het eene geheime vergadering was, mag ik daar

nu niets van zeggen.

De heer Stigter” Ik ben ter geheime vergadering ge-
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weest, doch kan niet zeggen, dat er toen een andere stem-
ming heerschte. Toch voel ik veel voor hetgeen de heer
Snel zegt over het protest, waar de Raad zijn verlangen
kenbaar maakt, is het van de Regeering onbeleefd, om den
Raad verder te negeeren, en ben ik daarom voor de motie.

De Voorzitter: De Regeering heeft den Raad, niet om
advies gevraagd, de Raad heeft op zichzelf een persoon
aanbevolen.

De heer Stigter: Dan begrijp ik het doel der motie niet,
De Voorzitter ; Ik breng de motie in stemming.

Met twee stemmen voor en acht stemmen tegen, wordt de
motie verworpen.

De Voorzitter. Nu wordt gestemd over de gewijzigde
begrooting.

Met acht stemmen voor en twee stemmen tegen, wordt

de gewijzigde begrooting goedgekeurd.

Punt 3: Voorstellen betreffende Huurcommissie.

De Voorzitter … Zooals de heeren uit mijn schrijven ge-

lezen hebben, ben ik wat betreft de Huurcommissie, tot de

volgende conclusies gekomen :

le. dat de Commissie, zooals deze is samengesteld bij

besluit van dezen Raad ddo. 5 Juli jl, onwettig is sa-

“mengesteld :

2e. dat de Huurcommissie, een afzonderlijken Secretaris

moet hebben.

Om de in dat schrijven aangevoerde reden, geef ik dan

ook in overweging de Huurcommissie samen te stellen vol-

gens artikel 8 en niet volgens artikel 6 van de ordonnantie

in Staatsblad 1918 No. 289. Uit den bij mijn schrijven ge-
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voegden staat van de personen in de Gemeente, die neu-

traal zijn, in den zin der evenbedoelde ordonnantie, blijkt,

dat er niet veel neutrale personen zijn, uit wie eene keuze

gedaan kan worden. Hebben de leden nog iets hierover in

het midden te brengen ?

De heer Van CampenIs er aan gedacht, dat de heeren,

die in hôtels wonen, en buiten de toepassing der Huishuur-

ordonnantie staan, als neutrale personen zijn te‘beschouwen?

De Voorzitter. Indien deze personen op dien grond als

z.g. „neutrale” personen zouden kunnen worden aange-

merkt, zullen zij toch, tenzij zij permanent zich indat hôtel

hebben gevestigd, die neutraliteit verliezen, als zij in een

huurhuis trekken.

De heer Snel. Ik moet U opmerken, dat ik bezwaren

„heb, tegen den heerSanders, als plaatsvervangend voorzitter,

De VoorzitterMag ik den heer Snel erop wijzen, dat

de besprekingen thans loopen over het principe en niet over

de personen? Het gaat thans over de samenstelling volgens

artikel 8 of artikel 6, en niet, over de personen.

Tevens vestig ik Uwe:aandacht erop, dat het ‘mijn idée

is geweest de Conimissie zoo uitgebreid te maken, omdat

het gebleken is, dat anders door afwezigheid van enkele

leden de werkzaamheden der Commissie vertraagd worden.

Zoo is het voorgekomen, dat vergaderingen van de Huur-

. commissie sinds mijn optreden als Burgemeester niet zijn

gehouden kunnen worden, daar eenige leden afwezig wa-

ren, zoodat geen voltallige Commissie bij elkaar kon wor-

den geroepen.

De heer Mr. Pet. Er is geen bezwaar tegen, dat eene

nieuwe Huurcommissie wordt benoemd, maar ik acht, zooals
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door mij een vorige maal reeds is gezegd, eene Huurcom-
missie hier niet noodig, ;

De Voorzitter» Acht de Raad het nog noodzakelijk
te spreken over de urgentie van de Huurcommissie ?
Ik vermeen, dat deze aangelegenheid reeds in de zitting
van den Sen Juli jl. is afgehandeld.

De heer SnelIk acht dit voorstel even goed buiten de
orde als het mijne.

De heer Stigter. Het is niet noodig, hierover nog te

spreken.

De heer Van CampenIn de Vergadering van den 5en
Juli jl. is besloten eene Huurcommissie in te stellen, waarom
hierop weer terug te komen, waar de instelling toen noodig

werd” geacht.

De Voorzitter: Ik heb gemeend de aandacht van den
Raad te moeten vestigen op de onwettige samenstelling van
de Huurcommissie en heb daarom deze aangelegenheid nu
in den Raad gebracht. We kunnen nu wel opnieuw over-
gaan tot de ‘samenstelling der commissie.
De heer Van Campen: Als wij over de personen moeten

stemmen, dan zijn wij vóór 12 uur nog niet gereed, waarom
is er geen voordracht opgemaakt ?

De Voorzitter: Maar er is door mij eene voordracht op-
gemaakt, echter zijn de leden natuurlijk vrij in hunne keuze.
Er kan eene tegenvoordracht worden gedaan.

De heer Mr. Pet: De heer Mr. Surirgar wordt voorgedra-
gen als lid van de Huurcommissie, doch is het nieteen be-

zwaar, dat hij als lid der. Huurcommissie eene beslissing

helpt nemen, en als dan een der partijen bij den Raad
van Justitie tegen deze beslissing opkomt, hij dan ook in
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den Raad van Justitie zitting kan hebben als plaatsvervan-

gend lid ?

De Voorzitter: Ik heb met den President van den Raad

van Justitie deze aangelegenheid besproken en verklaarde

deze dat er geen bezwaar bestaat tegen eene benoeming

van den heer Mr. Suringar tot lid der Huurcommissie.

De heer Mr. Pet: Ik acht dit niet juist, daar zijne beslis-

sing in de Huurcommissie natuurlijk ook in den Raad van

Justitie tot uiting kan komen.

De heer Snel: Ik heb bezwaar tegen den persoon, die

voor plaatsvervangend voorzitter is voorgedragen, nl. den

_ heer Sanders. Want iemand, die, zooals de heer Sanders,

uitdrukkelijk heeft verklaard, dat de Huishuurordonnantie

een aanslag is op het privaatbezit, is niet de aangewezen

persoon om eene Commissie te leiden, want hij zal toch

dikwijls als voorzitter moeten optreden, en dan kan het

zijn, dat hij met zijne ideëen den doorslag geeft, wijl hij na-

tuurlijk meer zal overhellen naar de zijde van de verhuurders

dan naar die van de huurders.

De heer Van der Voort: Wien stelt U dan voor ?

De heer Snel: Ik stel voor, den heer Koppe instede van

den heer Sanders. De heer Koppe heeft geen uitgesproken

meening, zoodat van hem met zekerheid verwacht kan wor-

den, dat hij de zaken objectief zal beoordeelen.

De heer De Pruïne: Ik ben het met den heer Snel niet

eens, want iemand heeft eene meening of heeft die niet,

en al heeft de heer Sanders zich nu uitgelaten, zooals de

heer Snel heeft verklaard, dan kan hij toch wel in de Com-

missie objectief oordeelen. Maar daarbij komt, dat iemand,

die eene functie uitoefent op het oogenblik der uitoefening
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zijne eigen meening op zijde zal moeten zetten, indien die

meening niet overeenkomt met de bedoeling van de Regee-
ring, en zal hij de zaak objectief moeten beoordeelen om

in overeenstemm'ng met de Regeering te zijn. Hij zal zich

zelf dus moeten wegcijferen. Ik voel dan ook geen bezwaar

tegen de voordracht van den heer Sanders.

De heer Mr. Pet: Mijnheer de Voorzitter, tot welke rich-

ting men ook behoort, moet men toch tot de slotsom ko-
men, dat de ordonnantie is een aanslag op het privaatbezit.

Trouwens de Regeering erkent dit zelf waar deze zegt: „Met
terzijdestelling van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek”.

Het komt er dus niet op aan, wélke meening men zelf

is toegedaan.

De heer Stigter: Ik ben het niet eens met den heer Pet,

en waar de heer Snel zegt, dat de heer Sanders is vóór

terzijdestelling, dan moet daar tegenover iemand gesteld

worden, die daar tegen is. Dan moet de Commissie zóó-

danig samengesteld worden, dat de belangen van de huurders

inderdaad behartigd worden.

De heer Snel: Het spreekt natuurlijk van zelf, dat de

heer Mr. Pet zegt, dat de ordonnantie een aanslag is op het

privaatbezit. Maar zooals uit de strekking van mijne woor-

den blijkt, kan iemand, die zooals de heer Sanders, *zich

sterk heeft uitgedrukt, dat de ordonnantie een aanslag op

het privaatbezit was, geen objectief oo deel bezitten. Ter-

wijl de heer Koppe juist géén uitgesproken oordeel heeft,

zoodat hij de zaken van een onzijdig standpunt zal kunnen

beschouwen. Ik ben het dan ook met den heer De Bruïne

niet eens en vermeen dat de heer Sanders niet objectief

zal kunnen oordeelen.
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De Voorzitter: Wenscht niemand meer het woord, dan

gaan wij over tot de stemming.

De heer Stigter: Ik geloof niet, dat de zaak zoo eenvou-

dig is, als wij ons voorstellen. Ik heb er in de vorige

Vergadering de aandacht op gevestigd, dat’ wij personen

moeten hebben met een bezadigd oordeel, en geen Prin-

cipenreiterei, er zijn beslissingen genomen, welke niet in

de bedoeling lagen van de Regeering.

“Ik moet daarvoor eenige voorbeelden nemen. Zoo woont

er iemand naast ons, die een huurprijs betaalt, die veel te

laag is in verhouding tot de waarde en de ligging van het

huis, trouwens bij mij is het hetzelfde geval. Nu schijnt

het bij de huiseigenaren de gewoonte te zijn, dat, indien

menschen jarenlang in hetzelfde huis wonen, de huur

niet op te slaan zoolang diezelfde bewoners er nog zijn,

eerst bij nieuwe huurders wordt de huurprijs opgeslagen.

Maar nu zou bij opslaan van den huurprijs de huiseigenaar

kans loopen, dat door de Huurcommissie de huur weer

terug werd gebracht tot den prijs van 1 Januari 1916, terwijl

feitelijk de huurprijs veel te laag is. En dat kan nooit in

de bedoeling van de Regeering gelegen hebben.

Foch ik heb voorbeelden gehoord van huishuren te Ba-

tavian welke met 100 en 200 percent waren verhoogd, en

tegen deze abnormale verhooging van de huurprijzen is

het, dat de Regeering wenscht op te treden, en niet tegen

verhoogingen met f 5.— of f 10. —- per maand.

En daarom, als wij er niet voorzichtig mede zijn, krijgen

wij er onaangenaamheden mede.

Wij komen weder tot dezelfde kwestie terug, welke wij

al zoo dikwijls hebben gehad, nl. dat de benoemingen van
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personen in geheime zitting zullen plaats hebben, en niet

in openbare vergadering.

Ik stel dan ook voor, de bespreking der personen in

geheime zitting te houden.

De heer Mesman. Ikzelf ben lid van de Huurcommissie,

en moet dus als zóódanig alles geheim houden, doch ík

ga accoord met den heer Stigter, dat wij goed moeten na-.

gaan, wie wij nemen, en dat wij ook menschen nemen, die

niet alleen bezadigd zijn, maar ook die Makassar kennen,

en mijne ondervinding is, dat daar niet voldoende rekening

mede gehouden is bij de samenstelling der tegenwoordige

Commissie, ik ben dan ook vóóreen geheime zitting.

De heer Snel.” Mag ik het woord hebben over het voor-

stel van den heer Stigter? Het verbaast mij, dat deze heer

met enkele gevallen in Makassar, buiten de wet wil gaan

en ik vind zijn voorstel, om in geheime zitting de bespre-

kingen over de leden van de Huurcommissie te houden

te eenen male verkeerd. De Gemeente heeft mi. evenals ieder

der bewoners van Makassar een groot belang bij de samenstel-

ling van de Huurcommissie en de Raad heeft een middel om

ervoor te waken, dat in de Huurcommissie geen personen zit-

ting nemen, die er niet in thuis behooren, dus vind ik het hoog

noodig, datde besprekingen in het openbaar worden gehouden.

Het publiek van Makassar, dat voor het grootste deel uit

huurders bestaat, heeft het recht te eischen, dat de bespre-

kingen in het openbaar worden gehouden, en dat in het

openbaar besproken wordt, wie in de Huurcommissie be-

noemd zal worden en ik geloof, dat de burgerij het recht

heeft te contrôleeren, welke personen aangewezen worden.

Indien de besprekingen in geheime zitting worden gehou-
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den, ontbreekt elke contrôle voor de burgerij en voor mij
zelf, afgescheiden van de beslissing van den Raad, behoud
ik mij het recht voor, in het openbaaren waar ik het goed
vind, en op mijne wijze, het publiek voor te lichten en in
te lichten. Deze aangelegenheid is van zóó groot belang
voor de menschen, dat ik mij niet verantwoord acht, indien

de besprekingen in geheime zitting worden gehouden en
behoud ik mij het recht voor, mijne maatregelen te nemen,
zooals ik die noodig acht. Ik stel dan ook voor, de bespre-
kingen in het openbaar te houden.

De heer De Bruine: Wij hebben een voorstel om deze
zaak in geheime zitting te behandelen, en ik geloof, dat
de leden zich vrijer zullen uiten in eene geheime zitting
dan bij eene openbare behandeling.

De heer Mesman. Ik ben ‘heteniet eens met den heer
De Brutne, Nu heeft de heer Snel een persoon genoemd en
welke karaktereigenschappen zijn hierbij genoemd, die den
besprokene kunnen grie®en ?
De heer Van der Voort. Ik vermeen, dat de openbare

behandeling in het belang van de Hûurcommissie zelve is.
De Voorzitter” Ook ik geloof, dat eene openbare bespre-

king van de personen, die men voor benoeming tot lid der

Huurcommissie in aanmerking wil brengen, geen bezwaar
behoeft op te leveren. Wenscht een der leden over deze

kwestie nog het woord ?

Dan breng ik het voorstel van den heer Stigter om de
keuze van den Voorzitter en de leden der Huurcommissie
in geheime zitting te bespreken in stemming.

Uitgebracht worden vijf stemmen vóór en vijf stemmen
tegen het voorstel, zoodat de stemmen staken.
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De Voorzitter” De beslissing omtrent dit punt zal dus tot
een volgende vergadering worden uitgesteld.
De heer Van Campen. Waarom moet het weder uitge-

steld worden ?

De Voorzitter” Verder wensch ik het voorstel te behan-
delen omtrent den Secretaris. De werkzaamheden van den
Gemeentesecretaris zijn van zóódanigen omvang en zullen in
verband met mijn idée omtrent reorganisatie van de Ge-
meentesecretarie, waarover ik nog wel een voorstel zal indie-
nembij den Raad, nog zóó toenemen, dat een samengaan der
beide betrekkingen onmogelijk zal zijn. En dat de Gemeen-
tesecretaris bij zijn eigen drukken werkkring alle brieven,
welke voor de Huurcommissie binnenkomen, dadelijk zoude
behandelen, kan niet van hem worden geëischt. Bovendien
komen er personen om inlichtingen vragen omtrent de Huis-
huurordonnantie, zoodat de Gemeentesecretaris in zijn eigen
werk ten zeerste wordt opgehouden. Ik heb den heer Van
Beusekom erop gewezen, dat een sanfengaan der betrekkingen
van Gemeentesecretaris en Secretaris der Huurcommissie, on-
mogelijk is; de heer Van Beusekom had dit zelf ook al ingezien.
De heer Van Campen : Het is zijn eigen verzoek geweest!
De Voorzitter: De Secretaris verklaarde mij, dat hij door

de omstandigheden min of meer gedwongen is geworden
die benoeming aan te nemen, daar er door enkele leden bij
de in de Vergadering gevoerde besprekingen op gezin-
speeld was, dat zij eigenlijk van hem verwachten, dat hij
zich voor die werkzaamheden zonder extra betaling zoude
beschikbaar stellen. Daardoor was het secretariaat der Huur-
Commissie hem eigenlijk opgedrongen.

De heer Mesman. De heer Van Beusekom kon niet we-
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ten, dat hij zóóveel werk zoude krijgen; een tractement van

f 100. — is niet voldoende voor een afzonderlijken Secretaris.

De Voorzitter … Ik geloof ook niet, dat als de Raad een

ander met het secretariaat belast, dat dan dit salaris vol-

doende is. Maar het is een kwestie van vraag en aanbod,

is er iemand, die veel vrijen tijd heeft, dan zal hij dat ook

wel willen doen voor f 100.— en krijgen wij niemand, dan

kunnen wij verder zien. Ik geloof niet, dat het noodig is,

nu reeds het tractement te verhoogen.

De heer Snel. Mijnheer de Voorzitter, ik côfktateer met

genoegen, dat U tot dezelfde slotsom is gekomen als ik, n. 1.

dat de Gemeentesecretaris te veel werk heeft om ook nog

als Secretaris van de Huurcommissie te kunnen optreden.

Het verbaast mij echter, dat U het wil laten aankomen

op vraag en aanbod, het werk moet worden getaxeerd en

daarnaar betaald. Het voorstel om een eigen Secretaris te

doen voordragen door de Huurcommissie, vind ik uitste-

kend, doch de Raad moet een bepaald salaris vaststellen,

dat voor dat werk wordt befhald. Ik heb vroeger voor-

gesteld een salaris van f 250. — per maand en stel nu wederom

dat tractement voor.

De Voorzitter. Ik ben het grootelijks met U eens, echter

ik geloof niet, dat een der heeren voldoende weet, wat de

werkzaamheden van Secretaris zijn ; ik ben zelf bezig geweest

mij in te werken in het werk der huishuurcommisie, doch
kan over dén omvang der aan den Secretaris toekomende

werkzaamheden nog geen oordeel vellen. De Secretaris

doet niet het voornaamste werk, dit doen de Voorzitter en de

Leden, die besluiten moeten nemen, terwijl de Secretafis

het administratieve werk doet.
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Als de Raad accoord gaat met mijn voorstel, dat de

Huurcommissie een Secretaris voordraagt zoo mogelijk op
een salaris van f 100. — per maand, dan kunnen wij nog

altijdverder zien, ik zie niet in, waarom wij ons dadelijk

zouden binden aan een salaris van f 250.—.

In het begin was, en is er natuurlijk veel werk, maar lang-

zamerhand verandert dat en waarom zouden wij dan voor

weinig werk zoo’n hoog salaris betalen ?

De erdr Bruïne Ik geloof niet, dat wij voor dat

safaris iemäând anders zullen krijgen.

De Voorzitter, Het zal iemand moeten zijn, die ’'s mor-

gens of ’s middags over veel vrijen tijd beschikt, om de per-_

sonen, die om inlichtingen komen, te woord te staan.

Ik stel voor, over te gaan tot de vaststelling van het

salaris.

De heer Stigter … Door het noemen van een bepaald salaris,

stellen wij vast, wàt voor persoon wij als Secretaris wen-

schen, het zal een beschaafd, ontwikkeld persoon moeten

zijn, die de menschen goed” en behoorlijk te woord moet

kunnen staan. Daarom ondersteun ik het voorstel-Snel, tot

toekenning van een salaris van f 250. — en vindt dit zelfs

nog een grens naar omlaag. Zelfs al blijkt, dat de Secre-

taris na eenigen tijd minder werk heeft, dan nòg acht ik

het salaris van f 250. — noodig, met het oog op den per-

soon, die als Secretaris moet optreden.

De Voorzitter Moet het tractement zijn f 250. — mét

of zónder vacatieloon ? |

De heer Snel” Zonder vacatieloon, de ordonnantie geeft

zelf aan, dat de Secretarisvacatieloon krijgt, het is niet

meer dan billijk, want hij kan de stukken mee naar huis
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nemen en in zijn vrijen tijd eraan werken, hij moet op de

vergaderingen de Notulen bijhouden en thuis mag hij deze

uitwerken.

De heer Mr. Pet … Krijet de Secretaris vacatieloon ?

De Voorzitter. De heer Snel heeft gelijk ; de voorschrif-

ten schrijven voor, dat de Secretaris vacatieloon ontvangt,

terwijl bovendien de Raad hem een toelage kan verleenen.

De heer Van der VoortDan heb ik een tegenvoorstel.

„De Secretaris krijgt vacatieloon en een toelage tot een be-

drag van f 250.— ’s maands.” .

De heer Snel. De Raad stelt het salaris vast en daar-

naast krijgt de Secretaris vacatieloon.
De Voorzitter … Dus het voorstel van den heer Van der

Voort is, dat de Secretaris krijgt zijn vacatieloon benevens

een zóódanige toelage, dat zijne inkomsten totaal bedragen

f 250.- 's maands.

Dan moet ik den Raad er nog op prepateeren, dat tot

nog toe gebruik gemaakt werd van het personeel ter Ge-

meentesecretarie. Krijgt de Huurcommissie een eigen Se-

cretaris dan kan geen gebruik meer gemaakt worden van

het Secretarie-personeel en zal, indien de Huurcommissie

buiten den Secretaris nog over personeel wenscht te be-

schikken, daarvoor door haren Voorzitter een voorstel moeten

worden gedaan.

Het voorstel van den heer Van der Voort in stemming

gebracht, wordt met algemeene stemmen aangenomen.

De heer Fan Campen. Ik wilde wel, dat er een middel

was om méér geld voor die Huurcommissie van het Gou-

vernement los te krijgen, de Gemeente kan maar betalen,

doch heeft er niets over te zeggen.
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Punt 5: Vaststelling van het kohier van aanslagen
in de Motorrijtuigenbelasting.

 

De VoorzitterHet Kohier heeft ter visie gelegen, doch
het heeft nog een punt van overweging uitgemaakt, of er
geen maatregelen te nemen zouden zijn, om de belasting
over het geheele loopende jaar te kunnen vorderen.

Ik heb erover gedacht, om aan de Verordening terug-

werkende kracht te doen verleenen tot 1 Januari 1918,
maar waar mij gebleken is, na telegrafische gedachten-

wisseling ter zake met den Adviseur voor de Decentrali-

satie, dat op een dergelijke aanvullende Verordening weder

de goedkeuring der Regeering moet worden gevraagd, heb

ik dat idée laten varen. Vóórdat eene dergelijke wijziging
‚haar beslag zou hebbên gekregen, zou er weder geruime

tijd zijn verloopen, zoodat er misschien personen zijn, die

nu belastingplichtig zijn en reeds vertrokken zouden zijn,

vóórdat de goedkeuring wasafgekomen, waardoor de in-

ning der gelden zeer bemoeilijkt zou worden. Bovendien

zoude het te bezien zijn, of de Regeering de wijziging zou
goedkeuren, aangezien het Departement van Justitie er

tegen is, wijzigingen te doen aanbrengen in verordeningen,

waarin strafbepalin;en voorkomen.

De heer De BruïneWaaraan ligt dan de fout, dat de

. Verordening zoo laat in werking treedt?

De Voorzitter. Aan de late afkondiging, aangezien in de

Verordening staat, dat zij in werking treedt op den dag

harer Akondiging.
De heer De Bruïne. Dan had dat door den Raad an-

ders bepaald moeten worden,
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De VoorzitterZelfs al had de Raad de bepaling doen

opnemen, dat de Verordening in werking treedt op den dag

der goedkeuring en vaststelling door den Raad, dan zoude dit

wel verschil hebben gemaakt in de opbrengst dezer be-

lasting, doch dan zoude de Verordening tòch nog niet op

den len Januari 1918 in werking getreden zijn. Om die

Verordening alsnog aldus te wijzigen, zal bezwaarlijk gaan,

aangezien onze zaak zwak staat, doordat de Verordening

is vastgesteld in Februari 1918, Ware de Verordening vast-

gesteld in het jaar 1917 en in datzelfde jaar ter goedkeu-

ring aan de Regeering en afkondiging in de Javasche Courant

aangeboden, — dan zoude de Raad zich tot de Regeering kun-

nen wenden met het verzoek om den dag der invoering

nader vast te stellen op 1 Januari 1918, omdat dan de fout

niet lag bij den Raad, doch bij het betrokken Departement

of de Regeering, doordat daar de Vgrordening zoo lang is

aangehouden, waardoor de late afkondiging plaats vond.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het Kohier goedge- -

keurd en vastgesteld op een bedrag van f 1368—.

Punt 6: Rapporten der Commissie voor de Financiën

inzake accoordbevinding der verantwoor-

dingen over het 2e kwartaal 1918 van den:

Marktmeester ;

Keurmeester;

Directeur der G. W.;

Commies-Bataalmeester;

Collecteur. $„
a
o
s
s
e
r

De Voorzitter. De stukken hebben ter visie gelegen, zon-

der dat er eenige aanmerking is gemaakt.
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Zonder hoofdelijke stemming worden de stukken goed-

gekeurd.

De heer Van Campen … Mijnheer de Voorzitter, wij heb-

ben punt 4 nog niet behandeld,

De Voorzitter … Abusievelijk hebben wij dat punt over- .

geslagen en zullen dus nu overgaan tot de behandeling

van punt 4.

Punt 4: Verordening tot het doen vervallen van het

Reglement op het bouwen en sloopên ter _

Hoofdplaats Makassar, vastgesteld door

den Gouverneur van Celebes en Onder=

hoorigheden ddo. 13 Ju'i 1809, afgekon-

digd in de Javasche Courant van den | 2en

September 1899 No. 73.

De Voorzitter … De Gouverneur van Celebes en Onder-

hoorigheden heeft bezwaren ingebracht tegen de ontwerp-

verordening, voor zoover betreft de aan de Verordening

te verleenen terugwerkende kracht. Ik heb het stuk in han-

den gesteld van de Wetgevende Commissie, welke de op-

merkingen van den Gouverneur als juist heeft erkend en

stel ik dus voor, de Verordening te wijzigen in dien zin,

dat wegvallen de woorden: „En werkt terug tot 23 Juli

1918”, voorts om de Verordening te doen luiden: „Ver-

ordening tot het doen vervallen, ook voor het Haventerrein”

enz, enz.

Zonder hoofdelijke stemming wordt de Verordening aldus

vastgesteld.
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Punt 7: Verordening tot wijziging van de Verorde-

ning tot uitvoering van artikel 9 der Ge-

meente- Ambtenaren=Verordening van 22 No-

vember 1915, afgekondigd in de Javasche

Courant van den 1Oen December 1915

No. 99, (afgekondigd in de Javasche Cou-

rant van 21 Januari 1915 No. 6.)

De - Voorzitter.” De ontwerp-verordening is vastgesteld in

* overleg met de ambtenaren, de Technische Commissie en
“die voor de Financiën. Ik zelf heb er mijne gedachten nog

niet over kunnen laten gaan, doch omdat de ontwerp-ver-

ordening de vorige maal een punt van de agenda uitmaakte,

vond ik geen termen haar nu daarvan af te voeren.

De heer Snel. Mijnheer de Voorzitter, Ik geloof, dat in

zeker opzicht geen rekening is gehouden met de twee tak-

ken van dienst, welke wij hebben. Ik ben blij, dat de

Verordening is samengesteld in overleg met de ambtenaren,

dit is een democratische opvatting, democratischer kan het

al niet. Echter komt het mij voor, dat bij de bepaling der

tractementen niet voldoende gelet is op de betrekkingen

bij beide takken van dienst.

Zoo hebben wij bijv. den Commies-betaalmeester en den

Commies ter Secretarie; de Commies-betaalmeester heetf

een tractement van f 200.— tot f 350 en de Commies ter

Secretarie van f 250.— tot f 400.—,

Waarom moet dit verschil in tractement tusschen deze

twee Commiezien bestaan ?

Ik stel voor, de tractementen gelijk te maken volgens het
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hoogste tractement, daar beide Commiezen een gelijken

werkkring hebben.

Dan hebben wij den Gemeentesecretaris en den Adjunct-

Directeur der Gemeentewerken, en lijkt het mij logisch, die

betrekkingen vast te leggen als evenwaardig.

Alleen heeft het tractement van den Gemeentesecretaris,

zooals het nu is, nog dit, dat wij eene belooning in voor-

_ uitzicht moeten stellen voor iemand, die in het bezit van

een diploma is, en wij zouden dan kunnen eischen het

diploma van Gemeentesecretaris in Nederland, of een daar-

mede gelijkwaardig diploma. ke

& Ik stel dan voor, het tractement voor een ongediplomeerd

Secretaris vast te stellen op f 350.— tot f 700,— en voor

méen gediplomeerd op f 100,— per maand hooger.
__Evenwel zullen wij dan overgangsbepalingen dienen te

maken voor den tegenwoordigen Secretaris, om dezen per-

soon niet financieel te treffen.

De Voorzitter” Mijnheer Snel, kent U dan een diploma

in Indië, of is er gelegenheid in Indië, een diploma te ver-

‘krijgen, dat gelijkwaardig is aan het diploma van Gemeen-

tesecretaris in Nederland ?

De heer Snel. Ja, het Gouvernement stelt de gelegenheid

„open om examens af te leggen.

“_De heer Van Campen. Dan moeten wij voor anderen ook
examens eischen, en dat zou voor den Adjunct Directeur der

“Gemeentewerken minstens het architects diploma moeten zijn.

De heer Stigter” In Indië hebben wij geen architectsdi-

ploma, wèl in Nederland.

De heer Mr. Pet: Architect is de wettige titel voor Inge-

nieur-Bouwkundige.
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De heer Van Campen, Ik geloof niet, dat het in de be:
doeling ligt, van ieder persoon een diploma te eischen, dan

zoude bijv. voor een opziener der plantsoenen het diploma

van landbouwleeraar gevraagd kunnen worden !! .

„De Voorzitter … Mijne opmerking over deze Verordening.

is, dat het beginsalaris van den Secretaris te gering is. Ik -

heb van het werk van den Secretaris gedurende den korten ’

tijd, sedert ik mijn nieuwen werkkring heb aangevangen,

nog wel geen volledig idée gekregen, doch zóóveel heb ik -

wel er van gezien, dat die geen sinecure is en een bekwaam

persoon eischt, wil hij den Burgemeester kunnen terzijde staan,

terwijl hij aan het hoofd moet kunnen staan van den ad- 4

ministratieven dienst. Indien de Burgemeester zich moet be-

moeien met alle kleinigheden van den administratieven dienst, «

® dan blijft er geen tijd over voor zooveel belangrijker werk.
De tegenwoordige Secretaris is begonnen op een lager

minimum, ik geloof op f 250.—, doch dat is geen reden

om het minimum nu zoo laag te houden.

De heer De Bruine. Er is geen reden, dit tractement niet

te laten staan, want zoolang wij dezen Secretaris HEDEN

kunnen wij nog altijd het tractement verhoogen.

De heer Stocksmeier. Wij kunnen ook dadelijk eenige

verhoogingen toekennen. '

De Voorzitter. Daarmede ga ik niet accoord, dat is een *

verkeerd principe. |

De heer Stigter. Wij zullen het aanvangssalaris toch*

op f 500.— moeten vaststellen. en

De Voorzitter.” Om vast te leggen, dat het iemand moet |

zijn, op wien de Secretarie drijft, is een aanvangssalaris van …—

f 350.— te min.
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“De heer Stigter." Dan het maarvaststellen op f 500,—, omdat

wij het toch eens moeten doen.

De heer De Bruïne. Het verschil tusschen Commies ter
Secretarie en Commies-Betaalmeester is, dat de Commies
ter Secretarie den Secretaris moet kunnen vervangen. De
Commies-Betaalmeester heeft wel eenige financieele verant-

woording, doch zijn zijne werkzaamheden niet van dien

„aard, dat hij gelijk gesteld kan worden met den Commies

ter Secretarie.

De Voorzitter. Ik kan niet oordeelen over het werk van

den Commies-Betaalmeester, en slechts heel oppervlakkig

„over dat van den Commies ter Secretarie.
__De heer SnelIk wèl; dat de (Commies-Betaalmeester
‘slechts „eenige” financieele verantwoording heeft is minder

juist, hij toch moet de loonen der koelies uitbetalen, ter-

wijl hij bovendien den Directeur der Gemeentewerken in

het administratieve werk moet ter zijde staan. Zijne werk-

zaamheden zijn even omvangrijk als van den Commies ter

Secretarie.

De heer De Bruïne. De Directeur der Gemeentewerken

is hier aanwezig, dus kunnen wij hem om inlichtingen

vragen omtrent de werkzaamheden van den Commies-Be-

taalmeester.

De heer Stigter. Er is eenige misleiding in den naam

‘van „Commies”: zij hebben gelijke benaming, doch geen

k gelijken werkkring.

p De heer Wieland … Bij nadere beschouwing blijkt, dat de

e Gemeente-ambtenaren hier heel vèèl vòòr hebben; bij het

Gouvernement krijgen de ambtenaren eerst na 20 jaren pen-

sioen, terwijl bij de Gemeente bijv, de Secretaris reeds na
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7 jaren het hoogste tractement heeft, waardoor dus de kans

bestaat, dat hij gaat slabakken. Dit is niet in het belang

der Gemeente.

De Voorzitter … Bij het Gouvernement is in het algemeen,

het principe aangenomen, om driejaarlijksche verhoogingen,

toe te kennen, terwijl bijv. de Secretaris drie verhoogingen

van 1 jaar en 2 van 2 jaar heeft, zoodat ik meen, dat de

gedachte heeft voorgezeten, om dáár, waar het aanvangs-

salaris gering was, den ambtenaren spoedig een behoorlijk

inkomen te doen verkrijgen.

De heer Van Campen. Wij moeten den Gemeente-amb-

tenaren zoó spoedig mogelijk een goede bezoldiging be-

zorgen, doch gaan zij slabakken, dan moeten zij er uit.

De heer De Bruïne.… Het kan wel zijn, dat het depri-

meerend werkt, dat zij na spoedig hun hoogste salaris be-

reikt te hebben, jarenlang moeten doordienen zonder eenig

verder vooruitzicht.

De heer Stigter. De vraag van den heer Wieland is, of.

de Gemeente er belang bij heeft ?

De heer Mesman .… Om gemakkelijker personeel te krij-

gen zijn de verhoogingen zóódanig gesteld, dat de ambte-

naren binnen niet al te langEn tijd een behoorlijk inkomen

hebben.

_ De Voorzitter” De meeste personen kijken méér naar

wat zij dadelijk hebben, dan naar hetgeen zij over eenigen

tijd kunnen krijgen. Een ambtenaar, die alleen zijn plicht

doet, omdat hij nog een verhooging in zicht heeft, is niet

bruikbaar, daar hij zeker na de verhooging zijn werk niet

meer zòò zal behartigen.

De heer Stigter … Ik heb tegenstellingen bij mijn tak van

& #
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dienst. Bij de B. O. W. wordt de verhooging eerst toege-

kend bij goede plichtsbetrachting, en als iemand weet, dat

hij de kans heeft zijne verhooging niet te krijgen, zal hij

wel beter zijn best doen.

_ De Voorzitters Is in de Verordening een bepaling, welke
den Raad de bevoegdheid verleent, een ambtenaarbij onvol-

doende plichtsbetrachting -de verhooging in te houden,

zoo niet, dan zou zulk een bepaling alsnog opgenomen

kunnen worden.

Wij kunnen ook den eisch van algemeene kennis vast-

stellen: een ambtenaar moet zich die kennis maar eigen-

maken, de keuze blijft vrij, ook voor Secretaris.

De heer SnelElk ambtenaar moet zich de noodige

kennis eigen maken, in elk geval blijven wij vrij in de keuze

tusschen een ambtenaar met en zonder diploma, indien

bijv. wij twee sollicitanten hebben, waarvan één mèt en een

zonder diploma’s, doch van dien zonder diploma isbekend,

dat hij een uitstekende werkkracht is en goed op de hoogte

der Secretarieaangelegenheden, terwijl de tegencandidaat

bekend staat als nogal gemakzuchtig, dan zal de Raad

toch zeker de sollicitant zonder diploma benoemen.

De Voorzitter … Ik breng in“*stemming het voorstel van

den heer Snel om het tractement van den Secretaris vast te

stellen op f 500.— tot f 700.—, doch met f 100.— te ver-

hoogen, indien de betrokkene een diploma heeft van Ge-

meente-Secretaris in Nederland of een daarmede gelijk-

waardig diploma.

Met algemeene stemmen wordt het voorstel aangenomen.

De heer Snel … Ik acht het salaris van den Kashouder te

laag en stel voor, dit te brengen op f 500. — tot f 700. —.
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De kashouder heeft een groote financieele verantwoording

en moet dus ook een flinke bezoldiging hebben, wil de

Gemeente niet den een of anderen dag een koopje loopen.

Ik stel dus voor, een tractement van f 500. — tot f 700, —

met vier tweejaarlijksche verhoogingen van f 50.—.

De heer Mesman Ik acht het salaris, zooals thans voor-

gesteld, alleszins voldoende.

De heer De Bruïne. Het principe van den hieer Snel

gaat alleen op, voor personen met kleine salarissen, doch

iemand mp een inkomen van f 400,—, zaler niet aan den-

„ken de Gemeente te bestelen.

De VoorzitterBovendien merk ik nog op, dat de gel-

den van de Gemeente, òf na overleg met de Commissie

voor de Financien op deposito worden gezet, òf dadelijk

bij de bank op giro-rekening worden gestort, zoodat dus

de Kashouder dagelijksch slechts betrekkelijk weinig geld in

kas zal hebben.

En wanneer men vergelijkingen met andere comptabele

ambtenaren wil maken, dan merk ik op, dat van een Ont-

vanger der douane alhier, die f 500.—- tot f 600. — maande-

lijksche bezoldiging geniet, de financieele verantwoorde-

lijkheid per jaar loopt over mêer dan f 1000.000.—, terwijl het

werk van den kashouder meer routinewerk is, dat bovendien

nog door de Financieele Commissie wordt gecontrôleerd.

Het voorstel van heer Snel wordt in stemming gebracht

en met twee stemmen vóór en acht tegen verworpen.

De heer SnelIk stel voor, het salaris van den Adj.-

Directeur der Gemeentewerken te stellen op f 350. — tot

f 700, met twee één-jaarlijksche verhoogingen van f 100.—

en drie tweejaarlijksche verhoogingen van f 50—,
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De heer Wieland. Ik heb geen bezwaar, dat salaris te
geven, als de Adj. Directeur in het bezit is van het ar-

_chitectsdiploma.

De Voorzitter.” Mijnheer Snel, is het Uwe bedoeling dat
salaris toe te kennen zonder dat de betrokken persoon in
het bezit van eenig diploma is?

De heer Snel De bedoeling is, dat zoo iemand wel in
het bezit.van een diploma van architect is, en ik verzoek
dan ook in de Notulen op te nemen, dat er niemand be-
oemd zal worden tot Adj. Directeur der Gerjkentewer-
ken, die niet in het bezit van zoodanig diploma is.

De heer Van der Voort Dan zal iemand, die haren-
chitectsdiploma heeft, liever in Gouvernementsdienst blijven,
wijl zijne positie daar veel sterker is.

De heer Wieland … Ik heb een ander voorstel,

Ik stel voor, aan iemand zonder diploma te geven een
salaris van f 350. — tot f 600. — en aan iemand met diploma

een salaris van f 350. — tot f 700.— per maand.

De heer De BruïneDe menschen doen over het alge-
meen„hun architectsexamen op lateren leeftijd, hebben dan

bij het Gouvernement reeds geruimentijd gediend, en zullen

niet zoo licht overgaan, bovendien krijgen wij op die manier

steeds personen, die reeds op eenigen leeftijd zijn, in dienst.

De heer Van der Voort Ik heb dat bezwaar tegen het

voorstel van den heer Wieland, dat een persoon met op-

zichtersdiploma, die goed voldoet als Adjunct-Directeur,

niet in de gelegenheid is zijn architectsexamen af te leg-

gen, omdat hij als particulier daartoe niet wordt toegelaten,

De Voorzitter … Als hij met verlof naar Europa gaat, kan

hij toch in Nederland het examen afleggen ?
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De heer Wieland … Wij hebben hier personen, die het

opzichtersdiploma hebben afgelegd.

“De heer Van der Voort. Personen, die een examen ge-
lijkwaardig aan het oude opzichters-examen hebben af-

gelegd.

De heer Le Bruine. De Raad heeft de tractementen

vastgesteld in overleg met de Gemeente-ambtenaren, waar-

om moeten deze tractementen nu weder verhoogd worden?

De heer Snei. De Raad beslist, los van de geheele

personenkWestie. _

De heer De Bruïne … Waar blijft de grens — U kunt toch

ook maar niet steeds bij het Gouvernement aankomen met

verzoeken om de tractementen te veranderen, als deze pas

zijn geregeld met de ambtenaren ? |

De heer Mesman … Mijnheer Snel, kunt U het beoordee-

len, of het tractement voor den Adj.-Directeur Gemeente-

werken voldoende is ?

De heer SnelIk beoordeel het tractement naar de sa-

larissen in andere Gemeenten, wij moeten er rekening

mede houden, dat bij andere Gemeenten de salarisseg hoo-

ger zijn, gaan wij niet mede dan hebben wij kans, dat de

ambtenaren vertrekken.

De heer Mesman .… U kunt Makassar toch niet vergelijken

met andere Gemeenten, waar veel grootere werken uitge-

voerd worden dan hier!

Het voorstel-Snel wordt in stemthing gebracht; er zijn vijf

stemmen vóór en vijf stemmen tégen, zoodat de stemmen

staken.

De Voorzitter” Dit zal dus een punt van bespreking uit-

maken in eene volgende vergadering.
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De heer SnelIk stel voor, het salaris van den Commies-

Betaalmeester te stellen op f 250.— tot f 400.— evenals

dat van den Commies ter Secretarie.

De heer Van der Voort. Is het de bedoeling om den

Commics-Betaalmeester ondergeschikt te maken aan den

Kashouder, is het een man, die een zelfstandige admini-

stratie voort, en een groote financieele verantwoording heeft ?

Te Tandjoeng Priok zijn wel vier betaalmeesters, er gaat

door hunne handen een bedrag van een millioen, en tòch

zijn hun tractementen lager dan die van den «Commies-

Betaalmeester, De Commies-Betaalmeester heeft een geheel

anderen werkkring, hij is den Directeur der Gemeentewer-

ken behulpzaam bij het uitbetalen der loonen, en heeft

daartoe slechts over korten tijd een groot bedrag in handen

noodig. Ik vind dat dat werk evengoed door een klerkjgedaan

kan worden, en vermeen dan ook, dat wij na eenigen tijd,

als wij een Kashouder hebben, de betrekking van Commies-

Betaalmeester kunnen laten vervallen, en daarvoor zoo-

noodig drie klerken kunnen aanstellen.

De heer Stigter. Kan dat wel, dat de Commies-Betaal-

meester financieele verantwoording heeft? Hij heeft alleen

de loonen uit te betalen.

De heer Van der VoortIk zou het tractement willen

houden zoo als het nu is, en bij de benoeming van een

kashouder de betrekking laten vervallen.

De heer Snel. Daar ben ik het niet mede eens, de be-

trekking is ingesteld om den Directeur der Gemeentewerken

te helpen. Bovendien is zijn werkkring zòò uitgebreid, dat

dit maar niet door een klerk kan worden waargenomen.

De Voorzitter: De Commies-Betaalmeester heeft een finan-
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cieele verantwoordelijkheid en is dan ook ín het bezit van

een brandkast.

De heer De BruïneWàt is het werk van den Commies-

Betaalmeester, de Directeur Gemeentewerken is hier aan-

wezig, en kan dus inlichtingen geven.

De Directeur der Gemeentewerken … De hoofdbetrekking

is Commies, het betaalmeesterschap is eene bijbetrekking.

Als er een Ingenieur-Directeur benoemd wordt, zal het werk

van den Commies ten zeerste toenemen,

De heeg Van Campen. Ik heb op het oogenblik geen

kasverantwoordingen | bij mij, maar anders zou ik met de

verantwoordigsstukken van den Commies-betaalmeester de

geheele open ruimte in de zaal kunnen bedekken, en dan

had ik misschien nòg plaats te kort.

Het voorstel van den heer Snel wordt in stemming ge-

bracht en verworpen met zes stemmen tegen en vier voor.

De heer Mesman. Hoeveel plantsoenen zijn er ?

De VoorzitterEr zijn drie plantsoenen.

De heer MesmanDan is een tractement van f 250,— te

veel. s

De Voorzitter Wij kunnen het maximum zoo laten, doch

eerst in de verre toekomst bereikbaar stellen, niet na acht

jaar zooals in 48erordening staat aangegeven, doch eerst

later. De Opziener der plantsoenen kan heel nuttig werk

verrichten, door, waar er plaats, is nog een plantsoen aan

te leggen. Er zijn in Makassar nog veel open plaatsen waar

een heel aardig plantsoen kan aangelegd worden, en dan

vermeerderen de werkzaamheden van den Opziener van

zelf. Trouwens de plantsoenen verhoogen het aanzien van

de plaats. Zoo vestigde de Directeur der Gemeentewerken
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er mijn aandacht op, dat bijv. het pleintje vóór de woning

‚van den Gewestelijk Secretaris met zeer geringe kosten,

welke bestreden kunnen worden uit de onderhoudsgelden,

een aardig plantsoentie gemaakt kan worden, tot den aanleg

waarvan ik hem dus gemachtigd heb.

De heer De Bruïne. Ik vindeen tractement van f 150. —

voldoende.

De heer Snel” Er ontbreken nog overgangsbepalingen,

het zoude kunnen gebeuren, dat een ambtenaar door de

salarisregeling achteruit zoude gaan, en dàt moef voorko-

men worden.

De heer Van Campen. Ik wijs den Raad erop, dat er

aan tractementen een bedrag van f 115.000.— op de be-

grooting uitgetrokken zal moeten worden en dat op een

begrooting van ongeveer f 350.000. —!

Tevens zou ik de aandacht op de verlofsbepalingen wil-

len vestigen, het is niet billijk, dat er enkele personen niet

met verlof naar Europa kunnen gaan, en moet dit in over-

weging genomen worden.

De VoorzitterWat betreft de overgangsbepalingen, deze

kunnen nog gemaakt worden, en dan in eene volgende

vergadering voorgebracht. Ook de kwestie van de verloven

zoude dan aan de orde gesteld kunnen ®raen, doch wijs

iker nu reeds op, dat de verloven niets te maken hebben

met de behandeling van deze Verordening, daar de verlo-

ven geregeld zijn bij de Ambtenaren-Verordening.

De tractementen der overige ambtenaren worden zonder

verdere bespreking goedgekeurd en vastgesteld als in de

Verordening aangegeven.

De Voorzitter” Wij zijn nu aan het einde der Agenda
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gekomen, doch er zijn nog eenige punten van belang,welke

ik, in verband metde daartoe bestaande gelegenheid, over-

eenkomstig artikel 32 alinea 4 der Locale RadengOrdon-

nantie, zou willen bespreken.

In de eerste plaats: ‘de uitloting der leening, en wel of

wij deze uitloting bij besluit dan wel bij Verordening moeten

regelen. De Secretaris deelde mij mede, dat hij deze aan-

gelegenheid bij den toenmaligen Voorzitter, den heer Eint-

hoven, heeft voorgebracht, die evenwel eene regeling niet

noodig’ achtte. Deze aangelegenheid dient echter naar mijn

meening wel degelijk geregeld te worden, én de Secretaris

meende, dat waar alleen de Gemeente Samarang de uit-

loting bij Verordening had geregeld, en hij van de andere

Gemeenten hierover niets kon vinden, bij de andere Ge-

meenten de uitloting bij besluit was geregeld. Ik heb dan

ook een ontwerpbesluit opgemaakt en dit aan de Finan-

cieele Commissie aangeboden om advies. Deze Commissie

heeft aan het besluit eenige amendementen toegevoegd, zoo

aan sub 3.

De heer Snel. Mijnheer de Voorzitter ik acht deze aan-

gelegenheid zóó belangrijk, dat deze zoo maar niet beslist

kan worden, bovendien zijn er amendementen ingediend.

De Voorzitter.…“Het besluit heeft alleen betrekking op

maatregelen van huishoudelijken aard, het model van Sa-

marang is gevolgd, zoodat er dus geen bezwaar tegen kan

bestaan, deze aangelegenheid nu te behandelen. Waarop

steunt Uw voorstel, mijnheer Van Campen, om een der

personen van de banken tegenwoordig te doen zijn bij de

uitloting ?

De heer Van Campen. Omdat de banken de belangheb-
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benden zijn, acht ik het noodig, dat de banken vertegen-

woordigd zijn door een persoon.

De Vogrzitter « Dus één persoon voor allebanken en niet

van elke bank een persoon.

De heer Van Campen.” Voor alle banken één persoon.

De Voorzitter. Heeft de Raad er bezwaar tegen, dat het
amendement luidt:

„en een vertegenwoordiger der banken ?”

En dan heeft sub 6 de heer Van Campen nog de vraag
gesteld, tot wanneer de Burgemeester de nummers waaruit
getrokken wordt, moet bewaren. Natuurlijk tot veertig jaar,

als de leening is afgeloopen.

De heer StocksmeierIk acht het niet noodig, dat de

‘banken er bij vertegenwoordigd zijn door een speciaal per-

soon, wij dienen het besluit ongewijzigd aan te nemen. De

uitloting geschiedt toch in het openbaar, als dus de banken

er belang in stellen, kunnen zij iemand zenden, doch niet

als Commissielid.

De heer Snel. Geschiedt de uitloting in het openbaar,
zoodat een ieder, die er lust in heeft, de uitloting kan bij-

wonen ?

De Voorzitter. Ja.

De heer Snel. Dan ben ik tegen het amendement.

Het besluit wordt met zes stemmen vóór en vier tegen

ongewijzigd goedgekeurd en gearresteerd.

De Voorzitter” Pe Gemeentesecretaris heeft verlof aan-

gevraagd voor den tijd van twee maanden. Ik ben gerechtigd

dit verlof te verleenen, maar, omdat het cert ficaat gedag-

teekend is 17 October 1917, had ik er bezwaar er tegen,

op dit certificaat verlof te verleenen. Ik heb dit den Se-
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crelaris onder het oog gebracht, doch had deze er bezwaar

tegen, op zijne kosten een nieuw certificaat over te leggen,

aangezien hij in het belang van den dienst, in 1917 niet

met verlof is gegaan. Ik breng daarom deze aangelegenheid

voor, omdat ik mij niet gerechtigd acht, de Gemeente de

kosten van een nieuw certificaat te doen dragen.

De heer Stigter'. Waar wij een nieuwen Voorzitter heb-

ben, acht ik het een heel ongelegen oogenblik van den'Se-

cretaris, om met verlof te gaan. De Voorzitter moet zich

nog gEheel in werken. De Secretaris zal dan moeten bewij-

zen, dat hij ziek is, dan wel zijn verlofsaanvrage intrekken.

De heer SnelNatuurlijk komt de Secretaris met het oude

certificaat, telkens als er eene zaak was, kwam hij met dat-

zelfde certificaat, en nu hij denkt, dat er geen „perkara”’

meer is, wil hij op dat certificaat met verlof gaan.

De heer MesmanU, mijnheer Snel, heeft zelf gezegd,

dat de Secretaris verlof noodig had, doch heeft U bezwaar

gemaakt met het oog op den tijd, waarop het verlof ge-

vraagd werd. is

De heer SnelIk zou verlof geven als de begrooting

af was. |

De heer Stocksmeier. Ik heb den Secretaris in overwe-

ging gegeven met verlof te gaan als hij de begrooting had

gereed gemaakt.

De heer Snel. Maar de begrooting was gereed in de

maand Januari.

De heer Stocksmeier.” De begrooting werd in de maand

November van het vorig jaar opgemaakt.

_ De heer Snel.” Als ik bij het Gouvernement kom

om ziekteverlof, ik heb dat gekregen, doch maak van dat
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verlof geen gebruik en ik kom dan later weer om verlof

dan staat het nog te bezien of ik het verlof krijg, ik moet

dan maag zelf voor een nieuw certificaat zorgen.

De heer Mesman .… Moet dat verlof gegeven worden ?

De Voorzitter.” Zeker, omdat het een ziekteverlof is op

certificaat.

De heer Van der Voort. Ik ben er beslist tegen, dat de

kosten voor een nieuw certificaat door de Gemeente ge-

dragen worden.

De Voorzitter. Ik ben tegen het verleenen van het verlof

geweest op een oud certificaat, doch moeten wij nu de kos:en

van een nieuw certificaat door den Secretaris laten dragen ?

De heer Van Beusekom deelde mede, dat alleen in het

belang der Gemeente, hij geen gebruik van zijn verlof had

kunnen maken, en dat hij er nu bezwaar tegen had, op

eigen kosten een nieuw certificaat over te leggen.

De heer Snel: Mijnheer de Voorzitter, Laten wij nu eens

heel royaal wezen, waar de Secretaris heeft verklaard metzijn

geld geen raad te weten, stel ik nu voor om de kosten van

een nieuw certificaat door de Gemeente te doen dragen.

De Voorzitter. Dus komt thans in stemming het voor-

stel van den heer Snel, dat de Gemeente de kosten van

een nieuw certificaat zal dragen.

Het voorstel wordt met zes stemmen vóór en vier stem-

men tegen aangenomen.

De Voorzitter … Hoe moet gedurende de afwezigheid van

den Secretaris in het gebrek aan personeel worden voor-

zien ?

De heer Snel … Er is geen reden over deze zaak te spre-

ken, de Secretaris moet zich eerst laten onderzoeken, en
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dàn is het nog te bezien, of hij wel zóó ziek is, dat hij

een nieuw certificaat krijgt.

De Voorzitter. Ik zit nog zoo kort in de werkzaam-

heden en er zijn nog zóóveel puzzles voor mij. Ik heb den

Assistent-Resident er eens naar gevraagd, hoe dat den vo-

rigen keer geregeld is tijdens het verlof naar Lokka van den

Secretaris en die verklaarde, dat toen de Commies Gonzales

het Secretariaat heeft waargenomen. Maar dat kon, omdat de

Assistent-Resident tevens Voorzitter: van den Raad was.

Pe heer Stigter. Laat Gonzales het dan weer waar-

nemen. ’

De heer Mr. PetIk weet niet, of het noodig is, het Secre-

tariaat te laten waarnemen, vroeger moest de heer Görtz

het óók wel waarnemen met een Assistent-Resident als

Voorzitter. | |

De heer Stigter. Laten wij nog geen besluit nemen,

doch een nader voorstel van den Burgemeester afwachten.

De Raad vereenigt zich daarmede.

De Voorzitter.” De Gouverneur wendt zich bij schrijven

No. 84/C 10 dd. 25 Juli 1918 tot Uw College met verzoek

om mededeeling, of bij den Raad bezwaar bestaat te-

gen de opheffing van den openbaren werkeersweg gaan-

de over een perceel, dat door de militaire autoriteiten

aangevraagd is voor den bouw van een magazijn. De

stukken zijn in rondlezing geweest, en heeft alleen de

heer Mr. Pet bezwaren gemaakt tegen de afgifte van

het perceel, maar niet tegen de opheffing van den weg.

Het gaat alleen om de opheffing van den weg en hebben

wij met de afgifte van het perceel niets te maken.

De heer Mr. Pet: Dat heb ik ook gezegd, tegen de op-
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heffing van den weg als openbaren verkeersweg heb ik

niets, maar de afgifte van het terrein is een Gemeente-

belang. Op dat terrein staat een vijftigtal huisjes van Inlanders

en nu, zullen” de rechten van die Inlanders wel afgekocht

worden, en „zullen” zij ruimschoots schadeloos gesteld wor-

den, maar waar moeten die Inlanders naar toe? Vroeger

hebben wij ook zoo iets gehad, dat bezitsrechen van In-

landers werden afgekocht, en de menschen zijn toen buiten

de Gemeente gaan wonen, omdat er in de Gemeente geen

terrein beschikbaar was voor hen. Waar de Gemeente zelf

doende is om terreinen beschikbaar te krijgen voor de In-

landers, gaat het niet aan, nu dit terrein zoo maar af

te staan. Dit is zeer ten nadeele van de Gemeente. Laat de

Genie een ander terrein uitzoeken, ze nemen juist het

mooiste stuk.

De heer De Bruïne.… Ja, maar mijnheer Pet, dat maga-

zijn is niet alleen een kleedingmagazijn, maar het is als het

ware een doorvoermagazijn, en hebben wij dus het ma-

gazijn liefst zoo dicht mogelijk bij de aanlegplaats der

schepen.

De heer Mr. Pet … Komen er dan zóóveel goederen voor

dat magazijn ?

De heer De Bruïne.… Er is geen bootgelegenheid, hetzij

van Java, hetzij van de kustplaatsen, of er komen goederen

mede, bestemd voor de kustplaatsen dan wel voor Java.

De heer Mr. Pet. Ik zou den Raad in overweging ge-

ven de Regeering er op te wijzen, dat de Gemeente tegen

de afgifte is.

De heer Van Campen. Over deze aangelegenheid moet

de Raad een woordje mede te spreken hebben. Ik heb eens
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met eenige Inlanders gesproken, nadat hun bezitsrechten-

waren afgekocht, en zij dus in het bezit waren van een
aardig duitje. Ik raadde hun aan, om gezamenlijk een stuk

grond te koopen en daar huizen op te zetten. Er is niets

van gekomen, zij zijn allen verhuisd buiten de Gemeente,

als ik mij niet vergis, naar de eilanden.

De Voorzitter Komen grondaanvragen als de onderwer-

pelijke, dus ten behoeve van een of anderen Gouverne-

mentsdienst, óók bij den Raad in om advies?

De heer StigterHet Gouvernement moet feitelijk in dit
geval wél om advies vragen, als er gronden door particu-

lieren, Europeanen of Chineezen, aangevraagd worden, dan

wordt wèl het advies van den Raad ingewonnen, zoodat

om in de lijn te blijven, ook in dit geval de Raad gehoord
dient te worden.

De Voorzitter Is die verkeersweg in beheer bij de Ge-
meente, mijnheer Sackman ?

De Directeur der G. W.. De weg is in beheer bij
de Gemeente, doch feitelijk kan niet van een openbaren ver-

keersweg gesproken worden,het is een geheel onverharde weg.

De Voorzitter. Vindt de Raad het dan goed, dat den

Gouverneur geantwoord wordt, in den geest van de opmer-

King van den heer Mr. Pet?

Aldus wordt besloten.

De Voorzitter.” De Directeur der Gemeentewerken heeft
er de aandacht op gevestigd, dat het gewenscht is, dat
eene derde stoomwals wordt aangeschaft. Het voorstel is
gebaseerd op de toelichting van den Directeur der Gemeen-
tewerken. De stukken heb ik in handen gesteld van de
Technische Commissie, welke geen bezwaar heeft tegen de
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aanschaffing, indien de uitgaaf gesteld kan worden op den

dienst 1919,

De heer De Bruïne. Wij kunnen bij het Gouvernement

vragen om ons een stoomwals cadeau te geven, zooals wij

dat den vorigen keer ook gedaan hebben.

De heer Van Campen. Magik den Raad er op wijzen, dat

de post voor Onvoorziene Uitgaven nog slechts een bedrag

aangeeft van f 2500.—, zoodat er geen geld is om een stoom-

wals te betalen? Het lijkt wel, of de Gemeente zoo rijk is !

De heer Van der Voort” Er moet toch ook rekening

gehouden worden met afschrijving, zoodat het bedrag voor

de aanschaffing verhoogd moet worden.
De heer Stigter.” Er wordt toch al zoo geklaagd, dat

het werk van de Gemeentewerken zoo slecht opschiet en

“dan komen wij met het voorstel van den heer De Bruïne

heelemaal achterop. Bij het Gouvernement duurt het jaren

en jaren, alvorens de goederen worden toegestaan en af-

geleverd, zelfs als de ambtenaren zelf iets aanvragen. Daar-

om acht ik het beter, dat de Gemeente er zelve toe overgaat

een stoomwals te koopen.

De heer De Bruïne. Wat is er tegen mijn voorstel, vra-

gen staat vrij ?

De heer Stocksmeier” Ik ben er voor, de stoomwals niet

vóór 1 Januari 1919 te koopen. Een Gemeente mag niet

op crediet koopen.

De Voorzitter.” Ik begrijp niet, welk bezwaar er tegen

bestaat de stoomwals nu te koopen, indien met de leveran-

ciers overeengekomen wordt, dat de betaling niet vóór 1919

zal plaats hebben. Dat zijn zaken, welke zoo dikwijls voor-

komen, ook bij groote lichamen.
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Ik stel dus voor, de Technische Commissie te machtigen

een stoomwals aan te schaffen onder voorwaarde, dat be-

dongen wordt, dat de betaling eerst in 1919 zal plaats vinden.

Aldus wordt besloten.

Rondvraag.

De heer Snel. Voor de rondvraag wilde ik

le. Uwe aandacht vestigen op een bericht in een der

Soerabajasche bladen, waarin verteld wordt, dat te Makas-

sar een schip ter reede kwam met aan boord een persoon,

die aan een verdacht ziektegeval leed. De zieke is naar

den wal gebracht en naar het hosp taal getransporteerd.

Waar dient te worden opgepast, dat in deze Gemeente geen

besmettelijke ziekten worden binnengesleept, moest een

transport door de stad van verdachte zieken niet geoor-

loofd zijn en zou ik dan ook gaarne zien, dat geïnformeerd

werd, waarom het transport plaats had naar den wal in

stede van naar een der eilanden, of dit transport inderdaad

heeft plaats gevonden op de aanstoot gevende wijze als in

dat bericht weergegeven, en, of wel alle maatregelen zijn

genomen om besmetting te voorkomen.

2e. Hoe staat het, met de Notulen van vorige jaren, er

is in een der Raadszittingen besloten, dat de notulen van

de vorige jaren zouden worden gedrukt en dat de leden

dan later ieder een exemplaar zouden krijgen, doch tot

heden zien wij er niets van.

3e. U heeft een beroep op mij gedaan, mijnheer de Voor-

zitter, den dag van Uw optreden als Burgemeester, om met

U mede te werken tot bevordering van de belangen dezer

Gemeente. Ik heb U daar dadelijk mondeling op geantwoord

en herhaal hier in het openbaar dat antwoord, n‚l. U de
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verzekering gevende, dat ik met de meeste bereidwilligheid

mijn steun zal verleenen, en ik stel mij dan ook vanaf

heden weder beschikbaar voor Commissiewerk.

De heer Van der Voort. Wat betreft de eerste der door

den heer Snel aangeroerde punten, waarom heeft dat trans-

port feitelijk plaats gehad?

De heer De Bruïne'. Er komteeen verdacht geval voor,

en eerst den volgenden dag heeft men zekerheid.

De heer Snel» Verdachte gevallen behooren niet aan den

wal, daarvoor hebben wij quarantaine stations.

De heer De Bruïne. Ik vermeen, dat die quarantainesta-

tionsalleen voor verdachte pestgevallen waren.

De Voorzitter. De quarantainestations zijn voor alle

besmettelijke ziektegevallen, doch worden de verschillende

gevallen natuurlijk van elkander gescheiden gehouden.

De heer Mr. Pet .… Als iemand verdacht is van cholera,

dan moet hij naar het quarantainestation.

De heer Van der Voort” Ik heb met den Havenmeester

erover gêsproken en die verklaarde, dat Europeanen in de

stad verpleegd moeten worden, doch dat Inlanders naar het

quarantainestation gezonden worden. Ik weet dit natuurlijk

niet zeker, daar ik het van anderen heb, evenwel zou

ik het wel raadzaam vinden, bij de Regeering op maatre-

gelen aan te dringen, opdat de kans van besmetting weg-

genomen worde.

Ook heb ik vernomen, dat de Quarantainestations niet

voldoende voorzien zijn van verplegingsmiddelen, medi-

cijnen en personeel, mocht dit waar zijn, dan zoude bij de

Regeering geprotesteerd moeten worden tegen zulk eene

verwaarloozing van de belangen.
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De VoorzitterIk zal inlichtingen inwinnen bij de betrok-

ken autgriteiten. Wat betreft de Notulen, zal ik op de vol-

gende dere de gevraagde inlichtingen verstrekken, en

ik dank den heer Snel voor zijne betoonde bereidwilligheid.

De heer Stocksmeier … Ik wilde het volgende opmerken:

nu heeft de benoemingvan den Burgemeester plaats gehad,

en kunnen wij eerstdaags de benoeming van den plaats-

vervangend Burgemeester tegemoetzien. Er staan ons twee

wegen open, ten eerste niets te doen en af te wachten, of

wel de Raad kan zich nu reeds uitspreken. Samarang heeft

zich niet uitgesproken en heeft de Regeering daar iemand

tot plaatsvervangend Burgemeester benoemd, met wien de

Raad niet ingenomen is. Laten wij dus tijdig onze maat-

regelen nemen.

De heer De Bruïne. Ik wilde gaarne weten, hoe het

staat met de opcenten op de Inkomstenbelasting van per-

sonen aan boord werkzaam, zooals die bij de K‚P.M., die

voor bedoelde belasting te Batavia worden aangeslagen en

waarvan dus de Gemeente de opcenten derft.

De Voorzitter Volgens den Inspecteur van Financiën,

wiens advies ter zake is ingewonnen, zoude eene heffing

van die personen ten bate van deze Gemeente alleen mo-

gelijk zijn door wijziging van de betrekkelijke Verordening,

doch waar de daarmede te verkrijgen bate slechts zeer on-

belangrijk zoude zijn, is het de vraag, of dat wel de moeite

loont. Die Inspecteur wijst er echter in zijn schrijven op,

dat eene belangrijke bate voor de Gemeente te verkrijgen

zoude zijn door het heffen van opcenten op de bedrijfsbe-

lasting van Vreemde Oosterlingen.

De heer Snel … Wij, d. w. z. de Financieele Commissie,
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hebben indertijd een ontwerp-Verordening ingezonden, maar

ik geloof niet, dat van Chineezen en Arabieren gpeenten

geëischt kunnen worden.

De Voorzitter. De Inspecteur van Financiën wijst er juist

op, dat de Gemeente Batavia opcenten heft.

De heer Snel … Misschien met speciale vergunning. De

opcenten van de Europeanen aan boord -der schepen zijn

zóó gering, dat het niet de moeite loont de Verordening te

wijzigen.

De Voorzitter. Heeft een der leden nog iets in ht mid-

den te brengen, zoo niet dan stel ik voor in geheime zitting

over te gaan.

Te 10.25 des avonds wordt de openbare Vergadering ge-

sloten en gaat de Raad in geheime zitting over.

Voor de opmaking:

De fd. Secretaris «

GERTH VAN WIJK.

Gearresteerd in de Vergadering

van den 25en September 1918.

De Burgemeester …

DAMBRINK.
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