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No. 17. 25 September 1918,

NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare

Vergadering van den Raad der Gemeen-

te Makassar, gehouden op Woensdag,

den 25en September 1918 ten Raadhuize.

Voorzitter: De Burgemeester.

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van

27 en 29 Augustus 1918.

2. Benoeming van een plaatsvervangend lid der Huur-

commissie, vertegenwoordigende de belangen der huur-

ders, wegens bedanken als zoodanig door den heer

C. Koppe.

3. Rekest dd. 16 April 1918 van den heer Mr. H. A. Pet

qq. Lay Haok Goan, houdende het verzoek om scha-

deloosstelling voor den afstand aan de Gemeente van

een stuk grond. |

4, Wijziging van den rooster vanaftreding van Raadsleden.

5. Benoeming van een Adjunct-Brandmeester voor spuit

No. II wegens vertrek van den heer A. Huisman.

6. Proces-verbaal van overgave en overname dd. 11 Sep-

tember 1918 van den Gemeentekashouder.

7. Voorstel tot wijziging van het tarief voor het gebruik

van latrineledigers.

8. Grondbedrijf.
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Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, W. F. van Campen,

Afwezig

Punt 1:

H. Mesman, W. C. Snel, A. W G. Stigter, J.
H. Stocksmeier (verschijnt eenigen tijd na opening
der Vergadering), The Liong Tjiang, H. W. van

der Voort en G. Wieland.

met kennisgeving zijn de leden: Hadji Mohamad

Saleh wegens ongesteldheid, Hamzah daeng Ma-

pata wegens verhindering en Mr. H. A. Pet we-

gens uitstedigheid. OO

Zonder kennisgeving zijn afwezig de leden:

J. A. F. van Deursen en Nio Eng Boe.

Er is één vacature: (J. C. de Bruïne).

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

Te 7.13 ure des avonds opent de Voorzitter de

Vergadering.

Arresteering van de Notulen der Vergade-

ringen van 27 en 29 Augustus 1918.

De Voorzitter: Met de door eenige leden gemaakte op-

‚ kingen betreffende de Notulen, zal rekening worden gehouden.

De Notulen worden goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 2: Benoeming van een plaatsvervangend lid

der Huurcommissie, vertegenwoordigende

de belangen der Huurders, wegens be-

danken als zoodanig door den Heer C. Koppe.

De Voorzitter: Wenscht een der leden wellicht eene

voordracht te doen ?
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De heer Mesman: Ik wilde den heer Van Campen can-
didaat stellen,

De heeren Van Campen en Van der Voort dragen den
heer Snel als plaatsvervangend lid voor.
De heer Wieland: Daar ik vermoedelijk gedurende eenige

maanden afwezig zal zijn, zal het plaatsvervangend lid
moeten optreden. De vraag is, wil de heer Snel zich eene
eventueele benoeming laten welgevallen ?

De heer Snel: Ik weiger zitting te nemen in de Huur-
commissie en zulks op dezelfde gronden als aangevoerd
door den heer Koppe in zijn brief.

Na schriftelijke stemming blijken uitgebracht: 6 stemmen

op den heer Van Campen, 1 op den heer Snel en 1 blanco

stem. |

De heer van Campen verklaart de benoeming aan te nemen.

Punt 3: Rekest dd. 16 April 1918 van den heer

Mr. H. A. Pet qq. Lay Haok Goan, hou-
dende het verzoek om schadeloosstelling

voor den afstand aan de Gemeente van

een stuk grond.

De Voorzitter: Deze kwestie dateert reeds van het jaar

1914: een stuk grond van den heer Lay Haok Goan ‘werd

benoodigd voor de afschuining van een weg, de Commis-

sie taxeerde den prijs op f 5.— per M?, de Chinees echter

vroeg f 7.50 per M?. Ik gaf den Directeur der G. W. op-

dracht te trachten tot een vergelijk te komen, hetgeen in

zóóverre gelukte, dat de eigenaar thans genoegen neemt met

eene vergoeding van f 6,— per M?, zoodat met deze schik-
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king een bedrag van f 948— is gemoeid. Kan de Raad

accoord gaan met deze regeling ?

De heer Van Campen:.Dat begint een aardig gangetje

te gaan: nu één schaap over de brug is, volgen er meer.

De Voorzitter: De vroeger bédreven ongerechtigheden

behooren in orde te worden gebracht.

De heer Van Campen: Is vroeger inderdaad niets vergoed?

De Voorzitter: De man moest de inlandsche bezitsrech-

ten afkoopen van een ander stuk grond, in ruil te ont-

vangen, doch op zijne eigendomsaanvrage werd afwijzend

beschikt, daarna is de zaak verder sleepende gehouden,

m. i. moet de man schadeloos worden gesteld.

De heer Van Campen: Het ruilen van grond moet niet

meer op die manier plaats hebben.

De heer Wieland: Het doet er niets toe, of nog méérper-

sonen zullen: reclameeren, onrechtmatige occupeering van

grond door de Gemeente dient te worden geregeld. Ik ver-

meen echter, dat de Directeur der G. W. buiten zijn boekje is

gegaan. Omtrent deze kwestie toch is niets in de Notulen

vastgelegd. Wat wordt gevorderd, dient te worden betaald.

De Voorzitter: De kwestie is wellicht op minder kost-

bare wijze op te lossen als de reclamant, in grond wordt

schadeloos gesteld instede van in geld. Waarschijnlijk zal

wel hier of daar een stuk te krijgen zijn.

De heer Van Campen: Het betreffende stuk grond dien-

de tot verbetering vaneen weg, in beheer aan de Gemeen-

te gegeven door het Gouvernement. Is het niet mogelijk de

kosten, aan den man te betalen, van het Gouvernement

terug te ontvangen ?

De heer Van der Voort: Een dergelijk geval deed zich
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voor met den Haagschen Hofvijver: dezer dagen las ik,
dat de rechter besliste, dat het in beheer geven moet
worden beschouwd als te zijn afstand van het eigen-
domsrecht. De wegen en pleinen door het Gouverne-
ment in beheer gegeven, zouden dus eigendom der Ge-
meente zijn. Echter, ik ben geen jurist, misschien zoude
deze aangelegenheid met een rechtskundige kunnen wor-

_den besproken.
De heer Snel: Die beslissing geldt alleen voor Holland,

niet voor [n-4ië, immers hypotheek op gebouwen, verrezen
op grond in beheer, kan niet worden genomen. Er wordt
beweerd, dat de opgezetenen van bedoeld perceel niet van
zins bleken, den grond te verlaten, doch de man deed
geen moeite tot afkoop te geraken. Ik verzoek U, heer

_ Voorzitter, den Directeur der G. W. het woord te verlee-
nen, teneinde dien ambtenaar in de gelegenheid te stellen,
de woorden van den heer Wieland te bevestigen of tegen
te spreken.

Ce Voorzitter verleent den Directeur der G. W. het
woord.

De Directeur der G. W.: De kwestie is behandeld door
het toenmalig Hoofd van Plaatselijk Bestuur, al die kwes-
ties in Kampong Wadjo zijn door den heer Schadee ge-
schapenen niet door den Directeur der G. W. De man
deed geen moeite om af te koopen.

De heer Wieland … Wie regelde de kwestie: het Hoofd
van Plaatselijk Bestuur of de Voorzitter van den Gemeen-
teraad ?

De Directeur der G. W : Het uitzetten van een rooilijn,

waarvan hier sprake is, was indertijd eene zaak, welke het
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Hoofd van Plaatselijk Bestuur regardeerde.

De heer Snel: Eerst onlangs trad het nieuwe Rooiregle-

ment in werking, voor de naleving der bepalingen van ‘het

oude diende het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te zorgen.

Laat dus het Gouvernement de kosten dragen.

De Voorzitter: Het voorstel van den heer Wieland is

dus, de kwestie terug te wijzen tot het Gouvernement,

De heer Snel” Bovendien moet het Gouvernement de

kosten van het juridisch advies betalen,

De heer Wieland: De kwestie is nooit bij den Raad

voorgebracht.

Z.h.s. wordt besloten de kwestie terug te wijzen tot het

Gouvernement.

Punt 4: Wijziging van den rooster van aftreding

van Raadsleden.

De Voorzitter: Artikel 10 der Locale Raden-Ordonnan-

tie schrijft 0. m. voor, dat indien vermeerdering van het

aantal Raadsleden plaats vindt, de rooster wordt aangevuld.

Zooals bekend, werd het aantal leden van 15 op 17 ge-

bracht. De Raad bepaalt bij het lot, tot welke aftreding de

nieuw- verkozenen zullen behooren. Negen leden moeten

in het jaar 1921, 8 leden in 1924 aftreden. Den heeren

Snel en Wieland wordt verzocht, de op stukken papier van

gelijke grootte gestelde namen en jaartallen te willen trekken.

Aldus geschiedt.

In het jaar 1921 zullen aftreden de leden:

_ Baba Soeleiman, J. C. de Bruïne J.A. F. van Deursen, Mr.

H. A. Pet, W. C. Snel, J. H. Stocksmeier, The Liong

Tjiang, H. W. van der Voort en G. Wieland.
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In het jaar 1924 de leden:

W.°F. van Campen, Hoesing, Lie Eng Hoei, Mas Noer
AlimWaeng Marewa, H. Mesman, Noeroeddin daeng Ma-
gassing, J. Sitanala, A. W. G. Stigter.

De heer Stigter: Ik wilde, indien mogelijk, nog evente-
rug komen op punt 3 der Agenda. Dergelijke kwesties zijn
al zoo vaak in den Raad gebracht en zal de genomen be-
slissing geen resultaat opleveren. Het geval is, dat ergens
een weg ligt, de eigenaar ervan een Chinees mag volgens
bekomen last van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur, wijl
deze de bevoegheid had de rooilijn vast te stellen, niet
daarop bouwen. Dat stuk blijft eigendom van den Chi-
nees ondanks dat bevel en de Gemeente wil den grond
hebben voor noodig-geoordeelde wegverbetering. Wie de
zaak entameerde: het Hoofd van Plaatselijk Bestuur of de
Voorzitter van den Gemeenteraad, doet er niets toe, dat

stuk grond is niet ontnomen, doch blijft steeds het eigen-
dom van den Chinees. Heeft de Gemeente grond voor weg-
verbreeding noodig dan dient die grond te worden gekocht en

adviseer ik het gevraagde bedrag uit te keeren. Een recla-

meeren bij het Gouvernement zal nul op het rekest opleveren.
De heer Mesman » Hoe groot is het perceel? Welk ge-

deelte daarvan werd voor den aanleg van den weg gebruikt ?

Indien iemand b. v. 500 M? grond bezit en daarvan 400 M?
afstaat, blijft er zóó weinig over, dat de rest waardeloos wordt.

De VoorzitterDe man heeft 158 M? grond moeten missen.

De heer Stigter: Toch bleef dat stuk zijn eigendom.

De heer Snel: Het is eene zelfde kwestie als indertijd

met den heer Mr. J.J. K. de Wit; de grond was noodig voor

de afschuining van den weg.
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De heer Stigter: De man‘had zijn erf maar eig,af-

sluiten,

De Voorzitter: Ik gevoel wel iets voor de opvatting, dat

het Gouvernement moet bijspringen : immers het Gouver-

nement krijgt ten slofte toch het stuk in eigendom, terwijl de

Gemeente de wegen slechts in beheer ontvangt. Een gedeelte

in beheer, een ander in eigendom, schepteen eigenaardigen

toestand. | ‚

De heer Snel; Het geldt hier.een rooilijnkwestie : het eigen-

domsrecht werd niet verloren. Een voormalig Hoofd van

Plaatselijk Bestuur zegde ruil toe, het Gouvernement zoude

wel een stuk afstaan, doch er kwam niets van. Echter die

Gouvernementsambtenaar staat achter het Gouvernement, dat

is garant daarvoor en is het volkomen juist, de zaak bij de

Regeering aanhangig te maken.

De heer Stigter. Kan de Gemeente bewijzen, dat eene .

dergelijke belofte werd gedaan door een vroeger Hoofd van

Plaatselijk Bestuur ? ’

De Directeur der G.W. Ongetwijfeld zal de Gouverne-

mentscommissie voor de taxatie van grond van de zaak

afweten.

‚De heer SnelIk stel voor, de straks genomen beslissing

in deze kwestie te handhaven. |

De heer Wieland: In elk geval is de poging te wagen.

De heer Van der Voort: De betreffende Commissie ont-

ving eene opdracht van den toenmaligen Gouverneur, n. |.

den heer Heyting, het was dus inderaad het Gouvernement

dat optrad.

Z.h.s. wordt besloten het reeds genomen besluit nopens

deze kwestie te handhaven.
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Punt‚5: Benoeming van een Adjunct-Brandmeester

*___voor spuit No Il wegens vertrek van den
heer A. Huisman.

De Voorzitter: De Commandant der Brandweer maakte

de volgende voordracht op :

No. 1 Mr. G. C. B. F. Suringar ;

No 2 W.A. Pieters.

Mijne aandacht weid erop gevestigd, dat het wellicht

aanbeveling zoude kunnen verdienen, den klerk ter Gemeen-

tesecretarie Rembet voor de vacature aan te wijzen: hij

wordt thans telkens voor schutterlijke diensten uit zijn werk

gehaald.

De heer Wieland: Ik ben sterk tegen zijne benoeming.

De heer Stigter. Het begint gewoonte te worden, ieder,

die buiten de schutterij wil blijven, bij de Brandweer te stop-

pen. Er zijn brandmeesters, die rustig doorslapen bij brand|

De Voorzitter … Die klerk is zeer vlug en zal vermoede-

lijk wel aan de voorwaarden voldoen.

De heer Wieland. Gaat technisch personeel niet voor ?

Het volgende jaar wordt de schutterij toch opgedoekt.

De heer Stigter. De heer Mr. Suringar is een sportief

mensch en blijf ik bij mijne voordracht.

De heer SnelIs het eene aanbeveling „sportief” te zijn ?

De VoorzitterDat niet, doch het gaat samen met actief

zijn.

De heer StigterBij het opklimmen van ladders enz.

bewijzen b.v. matrozen goede diensten bij brand.

De Voorzitter» De klerk Rembet is zeer jeugdig en le-

nig als een kat.
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De heer Snel. Als het gaat om „actief zijn” dan wil ik

zelf ookweleens in aanmerking komen voor eene vacäture

bij de Brandweer.

De Voorzitter. Wij zullen aan U denken wilt U wellicht

op dit oogenblik zich reeds candidaat stellen ?

De heer Snel. Zoo’n haast is er niet bij.

Met op een na algemeene stemmen wordt de heer Mr.

G. C. B. E. Suringar tot Adjunct-Brandmeester van Spuit

No. Il benoemd.

Punt 6: Proces-verbaal van overgave en overname

dd. 11 Septe.ber 1918 van den Gemeen-

tekashouder.

De heer Van Campen … Ik wilde vragen, of het wel verant-

woord is, dat zulke groote bedragen ter beschikking staan

van tijdelijke vervangers van een Algemeen Ontvanger ? Het

zoude wenschelijk kunnen zijn b. v. bedragen boven f 10 000,

te doen verkrijgen op chèques, geteekend door den Bur-

gemeester.

De heer Wieland .… De vervanger is ook algemeen ont-

vanger, wijziging in het beheer heeft dus niet plaats.

De heer Van Campen. Het schrijven van een chèque is

voldoende, om al het geld kwijt te zijn.

De heer Wieland. De kwaliteit van algemeen ontvanger

doet het hem.

De heer Van Campen … Natuurlijk heb ik geen persoon op

het oog, ik spreek in algemeenen zin. De kaswordt sfechts

sporadisch: geïnspecteerd. …

De VoorzitterDe groote verantwoordelijkheid vindt hare

weerspiegeling in de hooge salarieering van algemeene ont-
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vangers. Het werk dier ambtenaren toch is niet zóó om-

vangrijk, om een zóó hooge bezoldiging te rechtvaardigen.
Het Gouvernement zal heusch wel weten, welke menschen

het voor dergelijke betrekkingen uitkiest.

De heer Wieland. Chèques voor groote bedragen ko-

men ook wel bij het Gouvernement voor.

Le heer Snel. Teekent de Gouverneur dan chèques bo-

ven f 10.000, ?

De heer Wieland. Al teekent een ander dan de Kas-

houder de chèques boven f 10000.— dan nòg kan hij de

beschikking over het geld erlangen, immers de kashouder

Óntvangt toch in elk geval het bedrag.

“De heer Van der Voort. Het eenigste middel ter voorko-

ming van fraude is, contrôle. Echter, iemand die twee kassen

tegelijk onder zijne berusting heeft, is niet te contrôleeren.

De Voorzitter. Heer Van Campen, wilt U er een voor-

stel van maken? Dan zal ik dat met den Inspecteur van

Financiën bespreken.

De heer Van Campen. Eene goede regeling laat ik ge-

heel aan het beleid van den Voorzitter der Commissie voor

de Financiën over, hebben mijne mede-Raadsleden geen.

bezwaar tgen bestendiging van den huidigen toestand, dan

“is mij dat ook goed.

Punt 7: Voorstel tot wijziging van het tarief voor

het gebruik ven latrineledigers,

De Voorzitter» Ik stel voor, dit punt van de Agenda af te

voeren, teneinde in de gelegenheid te zijn, eerst het advies van «

de leden der Technische Commissie te kunnen inwinnen



25 September 1918. — 450 —

‚ Aldus wordt besloten.

_ De heer Snel. In welk stadium van voorbereiding is het

“plan tot het doen besproeien der hoofdwegen door den

Lampongschen Autodienst ? i

„… De Voorzitter. In de door de Wd. Directeur der G. W.

aaff bedoelde firma toegezonden opgave van de eventueel

te besproeien oppervlakte der wegen, was eene belangrijke

fout gemaakt, n. l. instede van het besproeiingsoppervlak werd

de oppervlakte der wegen opgegeven. Een nieuwe staat

werd verstrekt en wordt thans nader bericht afgewacht.

Punt 8: Grondbedrijf. | Ee

De Voorzitter. Dit punt der Agenda betreft het aanbod

van den heer H, Mesman tot overneming door de Ge-

meente van het landgoed Mamadjang tot den prijs van

f 0.50 per M?, De

De heer Mesman. Is het de bedoeling, dat ik de ‘be-

sprekingen over dit onderwerp bijwoon?

De heer Van Campen. Tegen Uw blijven is gcen be-

zwaar, integendeel, U kunt desverlangd inlichtingen ver-

strekken.

De Voorzitter” Mits U zich slech's van stemming ont-

houdt. Ter de vorige week gehouden geheime zitting werd °

niet nader ingegaan op het aanbod tot eventueelen aan-

koop van het land Mamadjang, wijl andere punten der

Agenda van meer spoedeischenden aard waren. De heer

Mesman deed toen zijne aanbieding nog voor één maand

gestand, verzocht echter door bijzondere omstandigheden

eene beslissing te willen bespoedigen. Op een stuk grond,

gelegen ten zuiden van Mamadjang, kan de Inlandsche
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vrouw Rabaya bezitsrechten doen gelden, doch wil afstand

van die rechten doen tegen vergoeding van een bedrag

van f 10.000. —. Volgens den Chef van het Kadastraal Bu-

reau alhier heeft het perceel eene oppervlakte van circa

62.000 M? Voor eene som van f 246000.— zoude de Ge-

meente derhalve de beschikking erlangen over 546.000

_M? grond, m. i, eene zeldzame gelegenheid voor de Ge-

meente om op goedkoope wijze in het bezit.van grond

‚te geraken ; het landgoed ligt in het uitbreidingsplan der

Gemeente, waardoor de waarde ervan wordt verhoogd.

Verlangt een der heeren het woord?

zyn Zooals U bekend, werd aan mijne nota,. op dit onder-
werp betrekking hebbende, toegevoegd, een ontwerp-besluit.

‘Contant zoude worden betaald eene som van f 100.000. —,

terwijl het restant ad f 136.000. — als hypotheek op het

land blijft gevestigd, tegen eene rentevergoeding van 5% pa.

Ikstelde me telegrafisch met den Adviseur voor de De-

centralisatie in verbinding met verzoek om bericht, welke

principes de Regeering huldigt inzake grondaankoop door

locale raden. Het antwoord luidt:

„Geen algemeen-bindende principes, doch aan enkele Ja:

„vagemeenten heeft de Regeering bij aankoop grond ter

„voorziening in volkshuisvesting, tegemoetkoming van hoog-

‚stens 3/4 van het tekort op het Gemeentelijk grondbedrijf

„toegezegd eif zoo noodig nog afzonderlijken steun bij aan- -

„bouw door Gemeente van woningen voor onvermogenden”’,

Zoodra grondbedrijf en woningbouw aan de orde komen,

kan van de verstrekte gegevens gebruik worden gemaakt.

De heer Snel. Uit de ter visie gelegde stukken bleek

me, dat het in exploitatiebrengen van het land Mamadjang
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f 6600.— per jaar zal kosten, waarop ik niets tegen heb,

wijl de aanbieding alleszins billijk is, het betreft inderdaad

een waardevol stuk grond doch toch zag ik gaarne po-

gingen in het werk gesteld, om te trachten dien schade-

me post,te dekken; door wijziging in de exploitatie ware het
bedrag der onkosten zoo klein mogelijk te houden. Wan-

nger dient de hypotheek te worden afgelost, of laat de

heef*Mesman de bepaling van dien termijn geheel aan den

Gemeenteraad over ?

De heer Mesman Gewoonlijk worden de voorwaarden

der Wees- en Boedelkamer gevolgd, ik meen betaling in

20 termijnen van 1 jaar.

De Voorzitter „… Dit onderdeel der zaak kan nader wor-

den nagegaan waarna eene beslissing kan volgen.

Met algemeenene stemmen (de heer Mesman onthoudt

zich van stemming) wordt tot aankoop van het andzoe,

Mamadjang besloten, en wordt het volgende besluit gear- _

resteerd. |

DE RAAD DER GEMEENTE MAKASSAR.

Gelezen de brieven van den Burgemeester van Makassar

van 16 en 23 September 1918 Nos. 2132/28 en 2212/28,
de eerste „zeer vertrouwelijk’’;

Overwegende, dat het wenschelijk is, dat zoo spoedig

mogelijk beslist-wordt op het door den Heer H. Mesman

gedaan aanbod tot aankoop door de Gemeente Makassar

van het hen toebehoorend landgoed Mamadjang, bij ver-

ponding geregistreerd onder No. 1154, Kadastrale afdeeling

Makassar Sectie A No. 1010, eigendomsacten Nos. 135/05

en 24/15, groot 472.000 M?, en dat met deze beslissing
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zonder de belangen van ’s Raads ressort te benadeelen

niet kan worden gewacht, totdat door wijziging der begroo-
ting en goedkeuring van die wijziging de beschikking zal
zijn verkregen over de voor dezen aankoop benoodigde
fondsen ;

Gelet op artikel 19, alinea2 van het Decentralisatie-be-

sluit en op artikel 70 der Locale Raden-Ordonnanties

BESLUIT:

1. In beginsel tot aankoop ten behoeve der Gemeente
Makassar van het aan den Heer H. Mesman tcebehoo-

rend landgoed Mamadjang, bij de verponding geregis-

treerd onder No. 1154, Kadastrale afdeeling Makassar

Sectie A. No. 1010, eigendomsacten Nos. 135/05 en
24/15, groot 472.000 M?. tegen een pijs van f 0.50

(vijftig cent) per M?2,,

met dien verstande dat onmiddellijk na het teekenen

der koopacte aan den Heer H. Mesman vd. een bedrag

van f 100.000.- (eenhonderd duizend gulden) contant

zal worden voldaan en dat voor het resteerend bedrag

ten behoeve van genoemden Heer H. Mcsman op be-

doeld landgoed een hypotheek zal worden gevestigd,

rentende 50/,, van welke hypotheek, zoodra de Ge-

meente de beschikking zal hebben over nieuw kap:-

taal voor het vormen van een grondbedrijf, een zooda-

nige som zal worden afgelost, dat die hypotheek tot

een bedrag van f 100.000 (eenhonderd duizend gulden)

zal worden teruggebracht,

met uitnoodiging aan den Burgemeester om zoo spoe-

dig mogelijk de noodige voorstellen in te dienen, ten

einde de beschikking te krijgen over meerbedoeld be-
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drag van f100.000.- (eenhonderd duizend gulden) om

in contanten aan den Heer Mesman voornoemd te

worden uitbetaald, bij het teekenen der koopacte en_

om daarna tot de overschrijving van het perceel op ;

name der Gemeente Makassar te doen overgaan.

der. Regeering te verzoeken om aan de Gemeente Ma-

kassar in eigendom af te slaan het door den heer

H. Mesman bij rekest, gedagteekend Makassar 19 Juni

1916 in eigendom aangevraagd perceel grooi 14.750 M?,

omschreven in den daarbij aangeboden meetbrief ge-

dagteekend Makassar 24 December 1917 No. 137, on-

der voorwaarde dat door de Gemeente bij het verkrij-

gen van dat perceel in eigendom aan den heer Mesman

voornoemd zal worden voldaan eene schadeloos stel-

ling van f 0.25 (vijf en twintig centen) per M?,

tot het nemen van de noodige maatregen tot het doen

opmeten van het Zuidelijk aan het landgoed Mama-…

djang grenzend langs den Goaweg gelegen perceel

groot ruim 60.009 M? bezeten door de Inlandsche vrouw

Rabaija, ten einde na opmeting en opmaking van den

meetbrief van bedoeld perceel dit voor de Gemeente

Makassar in eigendom aan de Regeering aan te vra-

gen, onder voorwaarde dat die eigendom niet op de

Gemeente zal overgaan, dan nadat vooraf ten laste

van de Gemeente aan genoemde vrouw voor den afkoop

van Hare bezitsrechten op bedoelde grond zal zijn uitbe-

faald een bedrag van f 10.000.— (tien duizend gulden).

Vervolgens wordt de Voorzitter gemachtigd om de sub

“2 en 3 van dat besluit bedoelde grondaanvragen na-

mens den Gemeenteraad te doen. «

%
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De Voorzitter” Ik vermeen namens den Raad te spreken,

indien ik den heer Mesman voor zijn onbaatzuchtig aan-

boddank zeg, zulks te meer, wijl me bekend is, dat eene

hoogere bieding is gedaan, doch de heer Mesman zijn

eenmaal gedane offerte meende te moeten handhaven.

Hopelijk zal de aankoop strekken ten voordeele det Ge-

meente! | en

(Handgeklap \,

De VoorzitterEr is nogeen suppletoir kohier van aan-
\ __ slagen in de Motorrijtuigenbelasting vast te stellen.

de Het tweede kohier wordt ongewijzigd vastgesteld.

De Voorzitter … Bij schrijven No. 9/G3 dd. 29 Augustus

& j.l. biedt de Gouverneur van Celebes en Onderhoorig-

heden brief No. 3377/G.B. met 3 bijlagen van den

‚Directeur van Gouvernementsbedrijven aan, inzake wij-

ziging en aanvulling der electriciteitsconcessievoorwaarden:

Dit punt werd van de agenda der vorige Raadsvergadering

afgevoerd, sedert zijn de stukken in rondlezing geweest en

"werden eenige opmerkingen door de heeren Snel en Van

der Voort daarop gesteld,

Omtrent àl. 3 van art. 2 merkt de heer Van der Voort te-

recht op, dat het beter is van „leger- en havenbestuur” te

spreken.

De opmerking van den heer Snel betreffende het wegvallen

van het verband door art. 20 te doen doorloopen, is on-

juist, hetgeen ook de heer Van der Voort beaamde.

De Raad vereenigt zich overigens met de door den Di-

recteur van Gouvernementsbedrijven voorgestelde wijzi-

gingen.
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De Notulen op dit punt betrekking hebbende, worden

slaande de Vergadering goedgekeurd en gearresteerd.

De VoorzitterVoorts kwam binnen een proces-verbaal

gedateerd 14 September jl. inzake afschrijving van een kar-

bouw van den Reinigingsdienst, met voorstel een ander dier

aan te koopen.

Wördttot afschrijving en aankoop besloten.

De Voorzitter» Wat betreft de benoeming van een plaats-

vervangend Burgemeester, deel ik Uw College mede, dat het

mij wil voorkomen, dat aangezien de Raad niet door de Re-

geering is uitgenoodigd om eene voordracht te doen, elke aan-

leiding voor den Raad om in-deze kwestie der Regeering van

advies te dienen ontbreekt en dus van eene aanbeveling wei-

nig succes is te verwachten, tenzij het College een bepaald

persoon in zóódanige mate voor de vervulling van deze

functien aangewezen acht, dat iedere andere keuze minder

wenschelijk zoude zijn en de vrees bestaat, dat nopens de

wenschelijkheid om dezen bij uitstek geschikten persoon te

kiezen, de Regeering niet over voldoende gegevens beschikt.

Alleen in een dergelijk geval zou ik den Raad in over-
weging willen geven, de aandacht der Regeering op dezen

persoon te vestigen en Haar te verzoeken dien tot plaats-

vervangend Burgemeester te benoemen.

De heer Snel.” De Raad behoeft niet te wachten totdat

iemand wordt uitgepikt. Hij kan adviseeren ; of de Regeering

zich aan dat advies zal houden, is een andere kwestie.

De Voorzitter Als de Regeering het verstrekken van advies

noodig oordeelt, zal Zij daarom wel vragen. Ik zie be-

trekkelijk weinig nut in het uitbrengen van ongevraagde

adviezen.
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De heer Snel. Dan weet de Regeering, wien de Raad

gaarne zag aangewezen!

De heer Stocksmeier … Wat doet de Raad, als de Regeering
de voordracht niet volgt ?

De heer SnelNiets.

De heer StocksmeierIn dàt geval is het beter niemand

voor te dragen.

De heer Van der Voort.” Heeft U, heer Snel, iemand op

het oog? |

De heer SnelNeen, de heer Stocksmeier bracht de kwes-

tie voor. Ik acht iedereen voor die betrekking geschikt.

__De Voorzitter. Als dat zoo is, doet het er dus niet toe,

“ wien de Regeering aanwijst.

De heer SnelZoo'n Raadsvergadering leiden zal nogal

losloopen.

De heer Stigter. Eene voordracht zal weining practisch

resultaat opleveren. Een plaatsvervangend burgemeester zal,

als de Burgemeestertijdelijk afwezig is, slechts de loopende

zaken afdoen. De kwestie kan voorloopig wel blijven rusten.

De Voorzitter … Wil de heer Snel een voorstel doen ?

De heer SnelNeen.

De Voorzitter” Kan de Raad zich ermede vereenigen,

dat deze aangelegenheid blijft rusten ?

Z.h.s. verklaart de Raad daarmede accoord te gaan.

De Voorzitter” Naar aanleiding van de in de Raads-

vergadering van 18 dezer gestelde vraag door het lid

W. C. Snel, aangaande het voorkomen van een geval van

cholera binnen deze Gemeente, deel “ik Uwen Raad

het volgende mede: 14 September jl. zoude zich een



25 September 1918. — 458 —

verdacht geval te Mamadjang hebben voorgedaan en 20

September d.a.v. te Oedjoeng Tanah. Daar de diagnose

niet met zekerheid te stellen was, is officieel niets gerap-

porteerd. Na het voorkomen van het tweede geval, zijn

“ alle inwoners van de betrokken kampong tegen cholera

ingeënt. Dadelijk overgaan tot het verbieden van den ver-

koop van bepaalde soorten levensmiddelen en vruchten met

toepassing van artikel 4a sub e der Gewestelijke zinde-

lijkheidskeur werd niet noodig geacht. Door den Assistent-

Resident, Hoofd van Plaatselijk Bestuur, worden in over-

leg met den fd. Inspecteur van den Burgerlijken Genees-

kundigen Dienst regelen vastgesteld voorhet vervoer van lij-

ders aan cholera en pokken en voor het begraven van aan |

die ziekten overleden personen. Na ontvangst van het des-

betreffend besluit behoud ik mij voor, den Raad ter zake

nader in te lichten. Voorts zijn door mij de noodige maat-

regelen getroffen ten aanzien van een verscherpt toezicht

op het weghalen en opruimen van vuil in het Chineesche

kamp en aangrenzende wijken, terwijl ik ten slotte met

het Hoofd van dit Gewest in overleg ben getreden omtrent

het treffen van de noodige voorzieningen, opdat, indien

zich binnen de Gemeente een geval van een der bemet-

telijke ziekten in de epidemie-ordonnantie genoemd, mocht

voordoen, ik daarvan dadelijk mededeeling zal ontvangen.

Rondvraag.

De heer Mesman. Het zoude aanbeveling kunnen ver-

dienen, dat het districtshoofd van Mariso telefonisch wordt

verbonden. Ik weet bij ondervinding, dat, als het Politie-

kantgor wordt opgescheld, djt bijna altijd antwoordt, doch

het zoekenvan het betreffend hoofd rechts en links neemt
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veel tijd in beslag en bij ziekten- of sterftegevallen van

besmettelijken aard, moet juist vlug worden gehandeld.

De VoorzitterIk zal Uwe opmerking onder de aan-

„dacht van den Gouverneur brengen.

Staande de Vergadering worden de Notulen op dit punt

betrekking hebbende, goedkeurd en gearresteerd,

De heer Van Campen. In de 3e Beroestraat ligt eene

kampong, welke verschrikkelijk smerig is, er zijn o.a geen

privaten, zoodat de behoeften rechts en links op den grond,

worden gedaan. De Europeesche bewoners der belendende

huizen mopperen over dezen onhoudbaren toestand. Kan

hierin geen verbetering worden gebracht?

De Voorzitter. Ik zal een onderzoek instellen.

De heer Wieland : De Rooimeester moet maatregelen nemen.

Ce heer Stigter» De nieuwe Bouw- en Woonverordening

schrijft voor, dat privaten aanwezig moeten zijn. Als de

Rooimeester dat gelast, moet daaraan dadelijk gevolg wor-

den gegeven.

De heer Van der Voort .… Het Havenbestuur ondervindt

| moeilijkheden bij het onteigenen van grond in verband met

daarop voorkomende graven. Is het graf van jongen datum,

dan hebben de nabestaanden n.l. ernstige bezwaren tegen

ontruiming of overbrenging. Het zoude overweging kunnen

verdienen, een verordening te ontwerpen, welke het begra-

ven op andere dan de door den Raad aangewezen plaatsen

verbiedt.

De heer Wieland … Er bestaat toch reeds een detgelijke

verordening.

De heer Van der Voort … Het is niet in het belang der

Gemeente dispensatie van de bepalingen te verleenen. Een
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vroeger Hoofd van Plaatselijk Bestuur schijnt zonder den

Raad daarin te hebben gekend, toestemming tot begraven te

hebben gegeven o.a. in Oedjoeng Tanah.

__De Voorzitter. Dat was niet veroorloofd, toestemming

_ buiten den Raad om te verleenen ib onwettig.

Te 8.30 ure des avonds wordt de ziopgengtit heven.

Voor de opmaking:

De Secretaris :

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd in de Vergaderingen

van 25 September 1918 (gedeeltelijk)

en 14 October 1918.

De Burgemeester,

DAMBRINK.
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