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No. 16. ‚18 September 1918.
 

NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare

Vergadering van den Raad der Gemeen-

te Makassar, gehouden op Woensdag,

den J8en September 1918 ten Raadhuize.

Voorzitter … De Burgemeester,

AGENDA:

1. Voorstellen betreffende de Huurcommissie:

a. Aanwijzing van een plaatsvervangend lid wegens het

bedanken als zoodanig door den HEN P, W. van

Schendel.

b. Benoeming van een Secretaris en van personeel.

2. Voorloopige vaststelling der begrootingsrekening over

1917.

3, Salarisverordening.

4, Schrijven No. 9/ G3 dd. 29 Augustus 1918 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden inzake

electriciteits-concessie.

5. Voorstel tot verleening van dispensatie van het be-

paalde bij artikel 9 der Locale-Raden-Ordonnantie

aan den heer G. Wieland.

‚6. Verzoekschrift dd. 14 September 1918 van Mevrouw:

J. M. Mesters-Sabatier inzake verhuur van het Zee-

paviljoen.

7. Schrijven No. 6158/B6 dd. 9 September 1918 van het

Hoofd van Plaatselijk Bestuur alhier inzake verbod tot

het afstaan van gestraften voor Gemeentediensten.
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8.

10.

11.

12.

13,

14,

15.

Vaststelling der kohieren 1919 van aanslagen in de

Drankbelastingen.

Froces verbaal van uitloting van obligaties der Ge-

meenteleening 1917.

Processen-verbaal van afkeuring van inventarisgoederen _

in beheer bij den Directeur der Gemeentewerken.

Schrijven dd. 30 Juli 1918 van den Directeur der

Kweekschool voor Inlandsche schepelingen be-

treffende verbetering van den weg loopende langs die

school.

Schrijven dd. 15 Augustus 1918 van de N. V. Kalk-

“branderij en Machinale Kalkzandsteenfabriek „Sam-

boeng Djawa”, betreffende verbetering van den Sam-

boeng Djawa-weg.
Aanvulling van Raadsbesluit No. 8/30 dd. 7 Februari

1918.
Onderzoek van de geloofsbrieven der nieuw-ver-

kozen leden.

Wijziging van den rooster van aftreding van Raads-

leden (Artikel 10 der Locale Raden-Ordonnantie).

Aanwezig zijn de leden : Baba Soeleiman, W.F. van Cam-

pen, J. A.E. van Deursen, H. Mesman, Mr. H. A.

Pet, (verschijnt na opening der Vergadering),

W.C. Snel, A. W.G. Stigter, J.H. Stocksmeier

(beiden verschijnen na opening der Vergadering),

The Liong Tjiang, H. W. van der Voort en G.

Wieland.
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Afwezig met kennisgeving zijn de leden : Hadji Mohamad

Saleh wegens ongesteldheid en Nio Eng Boe

wegens verhindering. |

Zonder kennisgeving is afwezig het lid Hamzah

daeng Mapata.

Er is een vacature: (J.C. de Brufne).

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

Te 6.32 ure des avonds opent de Voorzitter de

Vergadering.

Punt | : Voorstellen betreffende de Huurcommissie :

a. aanwijzing van een plaatsvervangend

lid wegens het bedanken als zoodanig

door den heer P. W. van Schendel ;

b. benoeming van een secretaris en van

personeel.

De Voorzitter.» Wenscht een.der leden eene voordracht

te doen voor een plaa'svervangend lid 2

De heer Van Campen Ik wilde den heer Snel voordragen.

De heer Snel. Is U, heer Voorzitter, de reden bekend,

waarom de heer Van Schendel geen zitting wenschte te

nemen als plaatsvervangend lid ?

De VoorzitterBij schrijven dd. 2 dezer deelde de heer

Van Schendel mede, dat hij de benoeming niet kan aan-

nemen, zonder vermelding van redenen. Dat schrijven heeft

ter visie gelegen.
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(De heeren Mr. Pet, Stocksmeier en Stigter komen ter

Vergadering).

Bij schriftelijke stemming en herstemming verkrijgt de

heer Koppe 6 stemmen, de heer Snel 5 stemmen.

Den in de Vergaderzaal aanwezigen heer Koppe, door

den Voorzitter. gevraagd zijnde, of hij de benoeming wil

aannemen, antwoordt deze, dat op eene schriftelijk-gestelde

vraag daaromtrent, - schriftelijk zal worden geantwoord.

De Voorzitter” Bij schrijven No. 5 dd. 7 dezer, stelt de

Voorzitter der Huurcommissie Uw College ervan in kennis,

dat na ampele bespreking, door bedoelde commissie werd

besloten, voor benoeming tot Secretaris dier Commissie

voor te dragen den heer J. W. Speekenbrink, terwijl bij

brief No. 16 dd. 17 d. a. v. de Huurcommissie alsnog me-

dedeelt, dat er geen bezwaar tegen bestaat, om ook den

heer Mr. Lebbe op de voordracht te plaatsen.

De heer Snel» De Huurcommissie beveelt den heer De-

teren aan voor plaatsvervangend Secretaris en den heer

Speekenbrink als secretaris, ik zou deze \oordracht willen

omkeeren, n.l. te benoemen tot Secretaris den heer Deteren,

tot plaatsvervangend Secretaris den heer Speekenbrink.

De werkzaamheden, van den Secretaris der Huurcommissie

__geëischt, zijn van dien aard, dat de heer Speekenbrink

niet voor Secretaris in aanmerking kan komen, immers on-

der schooltijd kan noch mag hij lastig worden gevallen met

Huurcommissiezaken. Bovendien heeft de heer Speeken-

brink, alhoewel geen schitterend salaris, toch een behoor-

lijk inkomen in vergelijking met den anderen candidaat. De

heer Deteren heeft meerdere inkomsten méér noodig dan de

heer Speekenbrink, hij is administratief zóó onderlegd, dat hij
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het van hem te vorderen werk goed zal verrichten, boven-
dien ken ik hem als accuraat werker.
De Voorzitter” Ik gaf bij mijn schrijven No. 2080/HC

dd. 10 dezer, juist in overweging géén plaatsvervangend

Secretaris aan te stellen, wijl ik de noodzakelijkheid van de
instelling van een dergelijk ambt niet kan inzien, immers, af-

afwezigheid van den Secretaris zal slechts bij hooge uit-

zondering voorkomen.
Mocht zulks toch het geval zijn, dan kan de Voorzitter

der Huurcommissie met toepassing van artikel 42 van

_ Staatsblad 1918 No. 289 een der leden daartoe aanwijzen.
Thans gestemd over een secretaris der Huurcommissie.

De heer Van der VoortWien draagt de Huurcommissie

eigenlijk voor ? |
De Voorzitter. Beiden, zoowel den heer Mr. Lebbe als

den heer Speekenbrink. |

De heer Van der Voort. Heeft eerstgenoemde wel den

tijd voor zulke zaken gedurende de kantooruren ?
De Voorzitter.” Naar ik vermeen, zoude de President van den

Raad van Justitie niet toelaten, dat ter griffie gedurende
kantoortijd, zaken der Huurcommissie worden behandeld.

‚ De heer Mesman. De heer Mr. Lebbe heeft wel, tijd na

de kantooruren. ‘ |

De heer Van der Voort … Doch de heer Deteren heeft

ook tijd in de kantooruren, terwijl de morgenuren zich

meer leenen voor de werkzaamheden dan de middag- of

avonduren. |

De heer Mesman … Heeft de heer Deteren dan ’s mor-

gens geen dienst ? E

De heer Van der Voort.” Hij verkreeg de toestemming
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van zijnen chef, eventueel ook in de morgenuren te mogen

werken voor de Huurcommissie:

De Voorzitter. Een vertegenwoordiger van den handel

maakte reeds de opmerking, dat het wenschelijk zoude zijn,

over Huurcommissiezaken ook in de morgenuren met den

Secretaris te kunnen spreken.

Met algemeene stemmen wordt voor den tijd van

zes maanden of zooveel korter als noodig zal blijken,

tot Secretaris der Huurcommissie benoemd, de heer

W. H.A, Deteren, op een totaal-inkomen van f 250.— per

maand.

De Voorzitter. Een plaatsvervangend Secretaris te be-

noemen, wil me, gelijk reeds eerder opgemerkt, overbodig

voorkomen. Gaat de Raad met deze zienswijze accoord? »

Z.h.s. wordt aldus besloten.

De Voorzitter. De Huurcommissie verzocht voorts te

harer beschikking te stellen een klerk(e) op een maximum-

bezoldiging van f 90.— per maand en een bediende op

een maandelijksche bezoldiging van f 15.-.

De heer Van Campen. Daar ben ik sterk tegen. Ik zie

n‚ |. de noodzakelijkheid eener aanstelling niet in.

De heer Stocksmeier.… Kandeafgetreden Secretaris der

Huurcommissie mededeelen of naar zijne meening eenklerk

en oppasser noodig zijn ?

De Voorzitter verleent den Secretaris het woord.

De SecretarisWaar geen Secretariepersoneel ter be-

schikking der Huurcommissie kan worden gesteld, is naar

mijne ondervinding, de aanstelling van een klerk en op-

passer noodig. .

De heer Wieland … Wordt geen klerk ten behoeve der Huur-
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commissie aangesteld, dan zal de Huurcommissie wel om ont-

slag vragen

De heer Snel” Er werd oorspronkelijk een secretaris be-

noemd op eene bezoldiging van f 100,— per maand, ik

heb toen tegen het bedrag dier bezoldiging gesputterd en

voorgesteld, dat te verhoogen tot f 250,— per maand.

Thans wordt het inkomen op f 250.— per maand gebracht

en bovendien nog een klerk op een salaris van f 90.— en

een oppasser tegen een loon van f 15.— gevraagd. Waar

‚zoo even een secretaris op eene behoorlijke wedde

werd aangesteld, kan meer van hem worden gevergd,

blijkt de werkkring te druk, dan kan de Huurcommissie

een nieuw voorstel doen ter uitbreiding van het personeel.

De vroegere Secretaris had naast het Huurcommissiewerk

nog veel ander werk, de huidige functionaris heeft veel

meer tijd beschikbaar.

De heer Wieland … Er is reeds dadelijk veel te behan-

delen, vele stukken moeten in vijfvoud worden vervaar-

digd; bij de aanstelling van den vorigen secretaris was nog

niet bekend, wat aan de betrekking eigenlijk voor arbeid

verbonden is.

De heer Mesman .… Het verwondert me, dat de heer Snel

een oordeel durft vellen over werk, waarvan de omvang

hem niet bekend is of kan zijn; hij praat in den blinde

weg, weet niets van de zaak af!

De heer Snel. Waarom heeft U dan indertijd eene be-

zoldiging van f 100.— per maand voorgesteld ?

De heer Mesman: Pardon, dat heb ik niet voorge-

steld, integendeel, ik haalde de Gemeente Soerabaya

als voorbeeld aan, om erop te wijzen, dat de werk-
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zaamheden verbonden aan de Huurcommissies veel om-

vattend zijn.

_ De heer Stigter: Door de toegekende bezoldiging gaf de

Raad aan, welk soort persoon hij zich had gedacht als

secretaris. Waar de aanwezige leden der Huurcommissie,

de heeren Mesman en Wieland, pertinent verklaren, dat de

hoeveelheid arbeid niet door den secretaris alleen is te

verzetten, vermeen ik, dat tot de aanstelling van een klerk

‘kan worden besloten. Het is slechts de vraag. of die hulp

met f 90.— per maand moet worden betaald, ik acht dat

bedrag te hoog.

De heer Wieland … Als een klerk niet meer noodig zal

“ zijn, dan zalik de eerste zijn om de betrekking inte trekken.

De noodige zuinigheid zal worden betracht.

De Voorzitter. Ook mij kwam het salaris te hoog voor,

welke meening ik nederlegde in mijne meergenoemde

nota. |

Ik schreef toch: „Eene bezoldiging van f 90.— als voor-

gesteld door de Huurcommissie, komt mij echter te hoog

voor, in aanmerking genomen, dat de klerk geen ander dan

schrijfwerkzal hebben te verrichten, dus van eenige rou-

tine in kantoorwerk geen sprake zal behoeven te zijn”. Eene

bezoldiging van f 50.—/80.— per maand schijnt alleszins

voldoende.

De heer Mr. Pet. Ik ga mede met den heer Snel en

geef er de voorkeur aan, dat eerst wordt nagegaan, of er

inderdaad zóóveel werk is, dat de Secretaris het niet alleen

af kan.
Met 6 tegen 5 stemmen wordt het voorstel-Snel verwor-

pen.
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De Voorzitter.” Thans gestemd over mijn voorstel,

de bezoldiging vast te stellen op f 50.—/80.— per maand.

De heer Stigter, De te benoemen klerk behoeft alleen

te kunnen tikken: f 50.— per maand acht ik voldoende.

De Voorzitter … De Gewestelijk Secretaris was van mee-

ning, dat men voor zoo’n bedrag geen geschikt persoon

kan vinden, ter Gewestelijke Secretarie zijn de aanvangs-

bezoldigingen f 65.— per maand.

De heer Stigter. Ik heb tikkers in mijnen dienst van

f 35.— per maand!

De heer Stocksmeier» Op mijn kantoor vangen klerken

aan op f 50,— per maand; zoodra zij echter een diploma

schrijfmachine hebben behaald, wordt hunne bezoldiging

verhoogd tot f 75,— per maand.

Met 6 tegen 5 stemmen wordt het voorstel van den

Voorzitter aangenomen.

De VoorzitterIs de aanstelling van een bediende op

een loon van f 15.— per maand toegestaan ?

De heer Van Campen. Waarvoor een oppasser aange-

steld ?

De Voorzitter Ofschoon vele brieven per post moeten

worden bezorgd, zullen toch bij brief verstrekte inlichtin-

gen per expeditieboekje worden verzonden, waarvoor een

oppasser noodig is.

Met 6 tegen 5 stemmen wordt besloten de Huurcommis-

sie te machtigen een bediende op een loon van f 15.—

per maand in dienst te stellen.

De Voorzitter» Ten slotte wil het mij, gelijk U bekend,

gewenscht voorkomen, dat de Raad op de hoogte wordt

gehouden van de door de Huurcommissie verrichte werk-
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zaamheden en van de resultaten met de instelling der Huur-

commissie te dezer plaatse bereikt.

__Hiermede gaat de Raad accoord.

“De heer Van Campen. Heeft de Huurcommissie soms

nog iets méér noodig? _ Ü :

De Voorzitter. Als bedoelde Commissie nog iets behoeft,

zal ze wel zoo vrij zijn opnieuw aan te kloppen !

Punt 2: Voorloopige vaststelling der begrootings-

rekening over 1917,

De Voorzitter Ik stel voor, het ontwerp-besluit goed te

keuren en te arresteeren.

Aldus wordt besloten.

Punt 3: Salarisverordening.

De Voorzitter.» Uit mijn schrijven No. 2096/5 dd. 12

September j.l. zullen de leden hebben ontwaard, dat mijn

voorstel was, de behandeling der Verordening te staken,

op grond van verschillende overwegingen. De heer Snel

diende eene motie in van den volgenden inhoud:

_„De Raad der Gemeente Makassar,

„Gelezen hebbende de circulaire van zijnen Voorzitter,

„dd. 12 September 1918, No. 2096/5, |
„Overwegende, dat daarin terecht wordt opgemerkt, dat

„de voorgestelde wijziging der betrokken Verordening geen

„systeem vertoont voor het toekennen der periodieke verhoo-

„gingen en voor het aantal jaren, waarin het maximum be-

»„reikbaar wordt gesteld,

„Zich echter niet kunnende vereenigen met uitstel van

„behandeling tot over een jaar,
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Besluit :

„Het betrokken ontwerp, der Financieele Commissie te
„renvoyeeren met verzoek, binnen één maand in overleg
„met den Burgemeester, den Raad een nieuw ontwerp aan
„te bieden, waarin zoo’n systeem consequent is doorge-

„voerd”. |

Wenscht de heer Snel zijne motie toe te lichten ?

‘De-heer SnelDat is niet noodig.
De heer” Stocksmeier” Het heeft me bevreemd, heer

Voorzitter, uit Uwe nota en uit de motie-Snel te moeten
lezen, dat in de verordening, samengesteld door de leden

‚ der Financieele en Technische Commissie geen systeem is
nedergelegd, alhoewel toch het ontwerp ernstig in verga-
deringen der bedoelde commissiën is besproken. Het komt

inderdaad op het eerste gezicht eigenaardig voor, dat de

maximum-salarissen voor de verschillende betrekkingen niet
na een zelfde aantal jaren worden behaald, doch zal een

lid van een der beide commissiën hieromtrent wel kunnen

inlichten.

De heer Van der Voort.” Dat is dezelfde vraag, welke
ik den vorigen keer reeds heb gedaan, doch waarop ik geen

antwoord heb ontvangen. Het is gebleken, dat de Commis-

sieleden niet in staat waren, deze kwestie toe te lichten.

Ik dring ten sterkste aan op eene herziening der salaris-
verordening, welke herziene verordening, vergezeld behoort

te gaan van eene nota van toelichting, zóódanig samen-

gesteld, dat nieuw-zitting hebbende leden, die nog niet zoo

zijn ingewerkt, begrijpen, waarom het gaat!

De heer Van Campen „ Als lid der Commissie voor de

Financiën meen ik erop te moeten wijzen, dat er wel dege-
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lijk aan gedacht is, dat de periodieke verhoogingen niet

na een gelijk aantal jaren aan de verschillende ambtenaren

worden toegekend en dat is toe te schrijven aan de om-

standigheid, dat de Gemeente verschillende soorten takken

van dienst heeft. Het behalen van het maximum salaris

voor eenvoudige betrekkingen werd aan een langeren ter-

mijn verbonden dan betrekkingen, waarvoor grooter ontwik-

keling en meerder werk word vereischt, Deze laatste cate-

gorie ambtenaren wordt eerder in het genot gesteld van een

hooger tractement, ik meende een en ander reeds eerder

te hebben toegelicht. 7

De heer StigterAls lid der Technische Commissie wil-

de ik opmerken, dat er inderdaad onvoldoende eenheid in

de toekening der periodieke verhoogingen bestaat, eenheid

ontbreekt, hetgeen ik toeschrijf aan het feit, dat niet

in onderling overleg der Commissiën, de Verordening werd …

ontworpen. Met de opmerkingen van den heer Van Campen

ben ik het niet geheel eens, - te snelle bereiking van het maxi-

mum acht ik verkeerd, In zóóverre kan ik met de motie-

Snel accoord gaan, dat het toekennen van de verhoogingen

wat regelmatiger moet geschieden, terwijl het me zeer goed

mogelijk lijkt, vóór de behandeling der ontwerpbegroting

voor het jaar 1919, tot eene oplossing te geraken. Het

aanbrengen van wijzigingen in de verordening is toch niet

zoo bezwaarlijk ?
De heer Snel. Ik wilde juist ondervangen, dat de oplossing

der kwestie al te lang op zich zoude laten wach'en in verband

met-het eventueele reflecteeren van ambtenaren op aanbie-

dingen van elders en stelde daarom den termijn op één maand.

Het gaat niet aan, met de wijzigingen één jaar te wachten.
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De Voorzitter” Ik stelde den termijn op 1 jaar, wijl ik

bij het indienen der nieuwe verordening, daarin zou kun-

nen hebben nedergelegd, hetgeen ik zelf dacht omirent de
verschillende betrekkingen. Wordt eene gewijzigde veror-

dening binnen 1 maand aangeboden, dan bestaat niet de

absolute zekerheid, dat deze nieuwe verordening op zóó

grondige overwegingen berust, als noodig is.

De heer Stigter» Is een termijn van drie maanden dan

niet voldoende ?

De Voorzitter: Op de begrooting voor 1919 zouden eventueel

memorieposten worden gebracht, om ieder der daarvoor in

aanmerking komende ambtenaren t.z.t, toch met terugwer-

kende kracht de verhoogingen toe te kunnen kennen. Het is

geenszins de bedoeling mijner nota geweest, de ambtenaren,

die zich illusies hebben gemaakt omtrent de nieuwe salaris-

verordening, teleur te stellen. Ik dacht door het opbrengen van

memorieposten aan hunne verwachtingen tegemoet te komen.

De heer Stigter. De regeling van salarissen acht ik een

zóó belangrijke kwestie voor de ambtenaren, dat er be-

zwaar tegen moet bestaan, daarop een jaar te wach-

ten, Is er niet een middenweg te vinden tusschen den ter-

mijn in de motie-Snel genoemd en dien daor den Voorzit-

ter voorgesteld, t.w. 1 maand en 1 jaar? In den loop van

ditjaar zoude een voorstel kunnen worden gedaan : het voor-

uitzicht, eerst over een jaar te weten, of men al of niet

zijne verlangens ziet ingewilligd, de daardoor ontstane onze-

kerheid, het alles moet een ambtenaar onaangenaam stem-

men. Een termijn van 1 jaar is te lang, van 1 maand te

kort, daarom is mijn voorstel de aangelegenheid nog in den

loop van dit jaar opnieuw voor te brengen.



18 September 1918. me 426 —

 

De heer Snel. Met verbazing heb ik de motiveering van

den Voorzitter en zijn subjectief oordeel over de kwestie

gehoord. Niettegenstaande dikke ter visie gelegde bundels

getuigen van. eene vlugge afdoening van andere zaken,

welke straks in eene zitting met gesloten deuren in behan-

deling zullen worden genomen, stukken, waaruit blijkt, dat

U, heer Voorzitter, zich reeds zeer goed heeft ingewerkt,

wordt door U tot uitstel geadviseerd van-de hangende

tractementskwestie, alhoewel Uwe capaciteiten wel van dien

aard zijn, dat eene spoedige afdoening mogelijk is. Het is

gewenscht, de Verordening gereed te hebben vóór de in-

behandelingneming der ontwerpbegrooting voor het jaar

1919 en niet daarna. Heer Voorzitter, ik doe een beroep

op Uwe werkzaamheid en zijn Uwe daar straks gereleveer-

de voorstellen op ander gebied me een waarborg, dat der

gewijzigde verordening geen fouten zullen aankleven.

De Voorzitter. Zeer gevleid ben ik door het uiten van

vertrouwen in mijne werkkracht, heer Snel Het door mij

ingenomen standpunt is echter, eerst omtrent den omvang

van de werkzaamheden der verschillende ambtenaren mij

een oordeel te vormen, alvorens voorstellen betreffende

hunne verdere positieregeling te kunnen voorbrengen. Is

een dergelijk oordeel inderdaad reeds in drie maanden te

vormen, zoo zullen den Raad dan reeds voorstellen door mij

worden gedaan. Ik begrijp niet, waarom er plotseling zoo’n

haast bij de kwestie is! In ’s Raadszitting van den 1Oen Augus-

tus 1917 zegt de heer Snel volgens de Notulen van het in

die Vergadering verhandelde : „Als lid der Wetgevende Com-.

missie ben ik doende, na de salarisverordeningen van

andere ressorten te hebben geraadpleegd, de bezoldigingen



— 4 — 18 September 1918.

nader te bestudeeren”, op grond daarvan werd toenmaals
een besluit door den Raad genomen. Toen stond de Raad

precies voor dezelfde kwestie als nu, thans is er ineens

zoo’n haast bij!

« De heer Van Campen Ja, want anders wordt het weder
‚1919! -

De heer Snel” 4 November 1917 verhuisde ik van de
Commissie voor de Financiën naar de Wetgevende Commis-

sie, vandaar de vertraging.

De Voorzitter” Sinds Augustus 1917 werd nimmer een
„voorstel ontvangen. Er zijn thans drie voorstellen: le de

Verordening over een jaar opnieuw in behandeling te ne-

men, 2e zulks binnen drie maanden te doen, 3e den ter-

mijn te stellen op 1 maand. Ik geef in overweging de Ver-
“ordening niet ongewijzigd vast te stellen, opdat er conse-
quent systeem in kan worden gebracht bij eene voor

te nemen herziening. Mijn ideeis, een ontwerp salarisver-

ordening, geheel omgewerkt, opnieuw aan de orde te stel-

len, dus ook, waar noodig, te herzien de minimum- en

“maximum-bezoldigingen.
& De heer Snel» Daartegen heb ik bezwaar. Er zijn nu
eenmaal Raadsbesluiten betreffende de gewijzigde salaris-

verordening genomen en gaat het niet aan, daaraan te tor-

nen. De Verordening is drie keeren aan de orde geweest,
„op een enkel ding na, werd ze aangenomen en verzet

ik er me tegen, dit alles ongedaan te maken. Alleen deter-

mijn, binnen welken het maximumsalaris wordt bereikt, wa-

re nader te regelen. Er zijn bij de ambtenaren verwachtin-

gen gewekt en kunnen zij niet de dupe van eene herzie-

hing worden.
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De heer StigterWij allen gevoelen de billijkheid vân

de opmerkingen van den heer Snel: de salarissen zijn in

minimum en maximum vastgesteld en mogen niet wegens

het weinige daarin van toepassing gebrachte systeem stran-

den, Voor de reeds in dienst zijnde functionarissen moeten de

vastgestelde bezoldigingen blijven bestaan, hetgeen natuur-

lijk niet noodzakelijk is voor nieuw aan te stellen perso-

neel, | |

De heer Van der Voort … De ontwerp-verordening is nog

pas artikelsgewijze behandeld, geen besluiten werden tot

nu toe genomen. Ook ik wil een consequent doorgevoerd

systeem in de Verordening zien gebracht. Erzijn wel degelijk

motieven, om de Verordening alsnog te herzien.

De heer Stigter … Het aanbrengen van meer systeem is

volmaakt juist, doch de Raad is het zich zelven verplicht,

niet aan de maxima te tornen. Ik wilde daarom aan de

motie zien toegevoegd, dat de reeds vastgestelde maximum-

bezoldigingen in geen geval mogen worden verminderd ten

nadeele van het in dienst zijnde personeel.

De Voorzitter” De motie-Snel wordt derhave op deze

wijze aangevuld. _ .

De heer Wieland … Besluiten omtrent de Salarisverorde-

ning werden nog niet genomen. Van terugkomen op beslui-

ten is dus geen sprake.

De heer Snel. Logisch is het, eenmaal gedane beloften

__te handhaven. De Verordening dient evenwel zóódanig te

worden gewijzigd, dat als b.v. binnen 7 jaren het maximum

zoude worden bereikt, dit verkort wordt tot 6 jaren.

‚De Voorzitter. De Raad kan de consequentiën van de

toezeggingen nu nog niet beoordeelen. Indien bv. de ter-
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mijn tot bereiking van het maximumsalaris van 16 wordt

teruggebracht tot 6 jaren, gaat de Raad nog veel verder

„dan de ontwerpverordening aangeeft.

De heer Stigter” Volmaakt consequent zoude zijn ook

“de aangenomen verhoogingen te handhaven, maar dan is

-men bij de herziening van de Verordening aan handen en

voeten gebonden. Ik stel voor, de minima en maxima

“ te handhaven, niet de perioden van de verhoogingen. De

Raad zelf toch zal over een nieuw voorstel-verordening te

beslissen hebben en kan er voor zorgen, dat geen te groote,

voor de Ambtenaren ;te onvoordeelige en onbillijke wijzi-

- gingen worden aangebracht.

…… De Voorzitter. De motie-Snel spreekt nog steeds van

“indiening eener gewijzigde verordening binnen 1 maand, doch

ik heb daartegen principieele bezwaren. De Commissie voor

de Financiën is eigenlijk geene commissie meer, sinds de

heer De Bruïne is vertrokken ; het plaatsvervangend lid, de

heer Van Deursen, heeft reeds ontslag genomen als Raads-

lid, het gaat niet aan, de kwestie in behandeling te doen

nemen door eene onvoltallige commissie- Met opzet

heb ik nog nietopde Agenda geplaatst het punt: „Aanwij-

zing van een lid der Commissie voor de Financiën ter vervan-

ging van den heer J. C. de Bruïne”, daar ik wil wachten op den

uitslag der dezer dagen te houden verkiezing van twee leden

van den Raad, waardoor wellicht grootere keuze ontstaat.

De heer Snel: U, heer Voorzitter, doet hedenavond met

‚ de Commissie voor de Financiën in hare huidige samenstel-

ling wel andere zeer belangrijke voorstellen !

De Voorzitter … Binnenkort kunnen nieuwe leden worden

eangewezen.
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De heer Snel” Op den eersten Dinsdag in November van |

elk jaar treden de leden van alle Commissien af. De nieuwe

Raadsleden mogen pas zitting nemen acht dagen, nadat

hunne geloofsbrieven in orde zijn bevonden. Dat wordt

waarschijnlijk later dan de eerste Dinsdag in November.

Mijne motie wensch ik ongewijzigd in stemming te zien

gebracht. |

„Met 7 tegen 4 stemmen wordt de motie-Snel verworpen.

De heer Snel: Thans beslist of binnen 1 maand eene

gewijzigde verordening den Raad zal worden aangeboden.

Met 6 tegen 5 stemmen wordt dit voorstel aangenomen.

Het voorstel-Stigter zal luiden :

„De Raad der Gemeente Makassar, enz. *

„Besluit :

® „Het betrokken ontwerp, der Financieele Commissie te

„renvoyeeren met verzoek binnen 1 maand in overleg

„met den Burgemeester, den Raad een nieuw ontwerp aan

“ „te bieden, waarbij echter in de overgangsbepalingen wordt

„vastgelegd, dat de genomen besluiten voor het in dienst zijn-

„de personeel in geen geval voor dat personeel in ongun-

„Stiger zin mogen worden gewijzigd”,

en wordt met 9 tegen 2 stemmen aangenomen.

De Voorzitter: Ik noodig de leden der Commissie voor

de Financiën uit, zoo spoedig mogelijk nieuwe voorstellen

te doen,

Punt 4: Schrijven No. 9/63 dd. 29 Augustus 1918

van den Gouverneur van Celebes en On-

derhoorigheden inzake electriciteits-conces-

sie
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De heer Snel: Ik geef in overweging, de behandeling

van dit punt der Agenda uit te stellen, tot de eerstvolgen-

de Vergadering, wijl ik me nog geen bezonken oordeel

over deze kwestie heb kunnen vormen.

De Voorzitter.” Alhoewel de stukken twee dagen ter -in-

zage hebben gelegen, bestaat m.i. tegen inwilliging van

Uw verzoek geen bezwaar.

De Raad besluit dit punt van de Agenda afte voeren,

Punt 5: Voorstel tot verleening van dispensatie van

het bepaalde bij artikel OQ der Locale

Raden-ordonnantie aan den heer G. Wie-

land.

De Raad besluit tot het verleenen van dispensatie.

Punt 6: Verzoekschrift dd. 14 September 1918 van
Mevrouw J. M. Mesters-Sabatier inzake

verhuur van het Zeepaviljoen.

De Voorzitter: Mevrouw Mesters is in de gelegenheid

hare coiffeurszaak, zooals die reilt en zeilt over te doen aan een

Japanner, doch wilde deze alleen een bod doen, als hij ze-

kerheid van den Raad erlangt, zijn beroep in het pavil-

joen gedurende minstens een jaar te mogen uitoefenen.

Namens de Wees- en Boedelkamer werd mij in het belang

van het minderjarig kind om ondersteuning van het verzoek

gevraagd. Waar de nieuw te bouwen sociëteit de beschik-

king over het bedoelde terrein verkrijgt, stelde ik mij met

den heer Admiraal in verbinding, die me mededeelde, dat

het opgespoten terrein gedurende twee West-moessons zóó zal
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moeten blijven liggen om in te klinken. Van de zijde van

het Bestuur der Sociëteit bestaan geen bezwaren tegen in-

williging van het verzoek.

Z.h.s. besluit de Raadtot inwilliging van het verzoek.

Punt 7: Schrijven No 6158/B6 dd. 9 September

| 1918 van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur

alhier inzake verbod tot het afstaan van

gestraften voor Gemeentediensten.

De Voorzitter Het Hoofd van het Gevarigeniswezen

stelde het Hoofd van Plaatselijk Bestuur alhier ervan in

kennis, dat het grassnijden voor paarden eene tewerkstel-

ling is, welke niet meer is toegelaten, terwijl het vervoeren

van overleden behoeftigen zoowel als het schoonmaken van.

begraafplaatsen evenmin als eene behoorlijke tewerkstelling

voor gestraften is aan te merken, weshalve wordt verzocht,

deze tewerkstellingen te doen ophouden. De Directeur der

G.W. verklaarde me, groote moeilijkheden in den Oost-

moesson te hebben met het verkrijgen van gras, indien geen

gebruik kan worden gemaakt van gestraften, terwijl voor

koelies bovendien het dubbele loon verschuldigd is, waar-

op natuurlijk met de samenstelling der begrooting voor het

loopend, jaar niet kon worden gerekend. Ik geef in over-

weging, het Hoofd van het Gevangeniswezen te verzoeken,

met deze omstandigheden rekening te willen houden en de

maatregel eerst per 1 Januari 1919 in werking te doen

treden instede van per 1 Oc'ober a.s. De Westmoesson

breekt eerst over eenige maanden aan, terwijl thans, dankzij

de enorme droogte, bijna geen gras is te verkrijgen.
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De heer Stocksmeier „ Met verbazing las ik, dat grassnijden
door gestraften niet meer toegelaten zal worden, en rijst bij

_ mij de vraag, voor welk werk zij dan wél mogen worden

gebezigd. Moet de Gemeente vrije koelies voor dat doel
aanwerven, dan zal dat een lieflijk duitje kosten. Mijn

voorstel is, dispensatie van het voorschrift te vragen, voor-

zoover Makassar betreft.

De Voorzitter» Daarop zoude inderdaad kunnen worden

gewezen. Kan geen dispensatie worden verleend, dan zoude

wellicht het verzoek kunnen worden gedaan, den maatre-

gel in elk geval eerst per 1 Januari 1919 te doen ingaan.

Ter bespoediging van de afdoening dezer kwestie, zoude

het aanbeveling kunnen verdienen de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goed te keuren en te arresteeren,

staande de Vergadering.

Aldus wordt besloten.

Punt 8: Vaststelling der Kohieren 1919 van aan-

__slagen in de Drankbelastingen.

De Voorzitter” De kohieren beloopen een bedrag van

totaal f 4290.— en f 13125.—. De houder van de vergun-

ning tot verkoop van saguweer en brom deed het verzoek.

de bestaande Verordening in dien zin te wijzigen, dat in-

stede van driemaandelijks, maandelijks het verschuldigd

recht wordt betaald. Door deze driemaandelijksche betalings-

wijze heeft de Gemeente al geldelijk verlies geleden, de

vergunninghouder wilde nl. eene verkoopplaats huren,

doch achtte betaling voor een vol kwartaal, waarvan nog

slechts een maand over bleef, te kostbaar. Is er bezwaar
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tegen wijziging der Verordening? Bij de behandeling van

het ontwerp der Verordening werd besloten inplaats van

het recht per jaar te heffen, dat driemaandelijks te doen

geschieden.

De kohieren worden vastgesteld en besloten den termijn

van drie maanden te wijzigen in een maand.

Punt 9; Procesverbaal van uitloting van obligatiën

der Gemeenteleening 1917.

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 10: Processen-verbaal van afkeuring van inven-

tarisgoederen in beheer bij den Directeur

„der Gemeentewerken.
\

De Voorzitter: De processenverbaal zijn gedateerd 22 en

27 Juli en 27 Augustus 1918,

De heer Van Campen. Waarom teekent de Commissie

voor de Financiën de processenverbaal niet mede ?

De heer Stocksmeier. Doode beesten moeten worden

afgeschreven, dat zijn feiten, waaraan niets meer te verhel-

pen is.

De afschrijvingen worden goedgekeurd,

Punt Il: Schrijven dd. 30 Juli 1918 van den Direc-

teur der Kweekschool voor Inlandsche

schepelingen betreffende verbetering van

den weg loopende langs die school.

De Voorzitter: Deze kwestie maakte reeds onderwerp
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van bespreking uit in eene zitting van de Technische
Commissie, waarbij onder de aandacht werd gebracht, dat

bedoeld weggedeelte niet bij de Gemeente in beheeris,zij

derhalve voor onderhoud of verbetering niet behoeft zorg

te dragen. De heer Stigter zoude in nader overleg treden

met den E‚ A. Genie-Officier.

De heer Stigter: Deze is thans op reis, doch heb ik
hem reeds over deze aangelegenheid gesproken. Ik stel

voor, eene beslissing te nemen, nadat de Technische Com-
missie nader advies zal hebben uitgebracht. Het is niet

aan twijfel onderhevig, dat de Raad niets met den weg te

maken heeft.

Besloten wordt het nader advies van de Technische Com-

missie af te wachten.

Punt 12: Schrijven dd. 15 Augustus 1918 van de

N. V. Kalkbranderij en Machinale Kalk-

zandsteenfabriek „Samboeng Djawa” be-
treffende verbetering van den Samboeng-
Djawa-Weg.

De Voorzitter". Ook dit punt is overwogen in eene ver-

gadering der Technische Commissie en is deze Commissie

van gevoelen, dat niet speciaal de Samboeng-Djawa-weg

de eerste weg is, welke voor verbetering in aanmerking

komt; medegedeeld zoude kunnen worden, dat op haar

verzoek tot verbetering van den Samboeng-Djawaweg t.g.t.

zal worden gelet in verband met dergelijke aanvragen van

anderen. |

Aldus wordt besloten.
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Punt13: Aanvulling van Raadsbesluit No. 8/30 dd.

7 Februari 1918.

Het concept-besluit wordt goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 14: Onderzoek van de geloofsbrieven der nieuw-

verkozen leden.

De Voorzitter” Mag ik den heeren Mr. Pet en Stocks-

meier verzoeken de geloofsbrieven en verdere ingekomen

bescheiden na te zien ?

Nadat de geloofsbrieven zijn onderzocht en accoord be-

vonden, bij welke verifieering de betrokkenen niet aanwe-

zig zijn, wordt tot toelating besloten van de volgende hee- Ì

ren: W. F. van Campen, Hoesing, Lie Eng Hoei, Mas Noer

Alim daeng Marewa, H. Mesman, Noeroedin daeng Magassing,

Mr. H. A. Pet, J. Sitanala, A. W. G. Stigter en J. H.

Stocksmeier.

De Voorzitter … In verband met eenige spoedeischende

zaken in eene zitting met gesloten deuren te behandelen,

stel ik voor, punt 15 van de agenda af te voeren.

Aldus wordt besloten.

Rondvraag.

De heer SnelEr wordt in de stad getluisterd, dat zich

kortgeleden hier een nieuw geval van cholera heeft voor-

gedaan, is dat inderdaad zoo? Geheimhouding is in zulke

gevallen niet wenschelijk. |

De Voorzitter” Dezelfde vraag stelde ik den Garnizoens-

dokter, doch deze verzekerde me pertinent, dat tot Zon-

dagavond zich geen enkel geval heeft voorgedaan.
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Te 8.25 ure des avonds gaat de Raad in eene zitting
met gesloten deuren over.

Voor de opmaking:

De Secretaris …

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 18 September 1918 (gedeeltelijk)

en 15 October 1918.

De Burgemeester,

DAMBRINK.
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