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NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare

N
e
w

Vergadering van den Raad der Gemeen-

te Makasssar, gehouden op Donderdag,

den SOen October 1918, ten Raadhuize.

Voorzitter „ De Burgemeester.

AGENDA:

Arresteering van de Notulen der Vergadering van 18

September 1918.

Besluit een bedrag van f 1000.- te brengen ten laste

van den post voor „Onvoorziene Uitgaven”, ten be-

hoeve van de behoeftige slachtoffers van den brand

in Kampong Baroe.

Salarisverordening.

Reglement van Orde.

Aankoop der Gasfabriek.

Benoeming van een Ingenieur-Directeur der G. W.

Betaalbaarstelling van een bedrag van f 355.86 wegens

aan deze Gemeente te veel uitbetaalde opcenten op

de Inkomstenbelasting over de maand Maart 1917.

Verbetering van het brandalarm.

Voorstel betreffende het landgoed Mamadjang (schrij-

ven No. 2262/28 dd. 30 September 1918).

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

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

wegens uitstedigheid. |

Zonder kennisgeving de leden: J. A. E. vanDeur-

sen, Hamzah daeng Mapata, Nio Eng Boe en

A. W.G. Stigter.

De heer J. H. Stocksmeier, gewaarschuwd zijnde,

dat de Vergadering wegens onvoldoend aantal

aanwezige leden geen voortgang kan hebben,

deelt mede, ter Vergadering te zullen komen,

waaraan echter, na kennisgeving van den Secre-

taris, dat ook dan de Vergadering geen beslissin-

gen magnemen, geen gevolg wordt gegeven.

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

 

Secretaris: de heer A. P. R, van Béusekom Jr.

De Voorzitter opent te 6.50 ure des avonds de Vergade-

ring en constateert, dat minder dan de grootste helft van

het aantal leden tegenwoordig is, zoodat in verband met

de bepalingen,’ niet kan worden beraadslaagd of beslist,

doch eene nieuwe Vergadering moet worden belegd,

Deheer Snel: Het schijnt, dat de Raadsleden na eene

door „Makassar Vooruit’ behaalde overwinning, steeds ver-

meenen den volgenden dag de Raadsvergadering te mogen

verzuimen. |

_De VoorzitterDe heer Mr. Pet is uitstedig, de heer

Stigter op dienstreis, de leden Hadji Mohamad Saleh en

Hamzah daeng Mapata zijn ongesteld, de heer Nio Eng Boe
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in den rouw, alleen de heer van Deursen had kunnen ver-

“schijnen. De heer Stocksmeier toch zegde toe, te zullen

komen, indien de* Vergadering voortgang kon hebben.

Voor de opmaking:

De Secretaris

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

van 26 November 1918.

De Burgemeester,

DAMBRINK.
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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare

O
g

Vergadering van den Raad der Gemeen-

te Makassar, gehouden op Dinsdag, den

J5en October 1918 ten Raadhuize.

Voorzitter „ De Burgemeester.

AGENDA.

Arresteering van de Notulen der Vergadering van 18

September 1918.

Besluit een bedrag van f 1000 te brengen ten laste van

den post voor „Onvoorziene Uitgaven”, ten behoeve

van de behoeftige slachtoffers van den brand in kam-

pong Beroe.

_ Salarisverordening.

Reglement van Orde.

Aankoop der Gasfabriek.

Benoeming van een Ingenieur- Directeur der Gemeen-

tewerken.

Betaalbaarstelling van een bedrag van f 355.86 wegens

aan deze Gemeente te veel uitbetaalde opcenten op de

Inkomstenbelasting over de maand Maart 1917.

Verbetering van het brandalarm.

Voorstel betreffende het landgoed Mamadjang; (schrij-

ven No. 2262/28 dd. 30 September 1918).

Aanwezig zijn de leden: W, F. van Campen, H. Mesman,

W. C. Snel, J. H. Stocksmeier, The Liong Tjiang,

H, W. van der Voort en G. Wieland.
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Afwezig ‘met kennisgeving zijn de leden: Baba Soeleiman

en Hadji Mohamad Saleh wegens ongesteldheid,

Mr. H. A. Pet wegens uitstedigheid ; zonder ken-

nisgeving deleden J. A. E. van Deursen, Hamzah

daeng Mapata, Nio Eng Boe en A. W.G. Stigter.

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

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

Te 6.32 ure des avonds opent Voorzitter de Ver-

gadering.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der vergade-

ring van 18 September 1918.

‘De Voorzitter: Slechts de heer Stigter maakte eene be-

merking op de concept- Notulen, waarmede rekening zal

‚worden gehouden. .

De Notulen. worden goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 2: Besluit een bedrag van f 1000 te brengen

ten laste van den post voor „Onvoorziene

uitgaven”, ten behoeve van de behoeftige

slachtoffers van den brand in Kampong

Beroe. |

De Voorzitter: Alhoewel de Raad mij bij rondschrijven

machtigde tot het doen uitkeeren van een bedrag van ten

hoogste f 1000, werd slechts een som van f531 benoodigd,

het resteerende wordt dus als contrapost ingenomen.

De Raad keurt de uitgave z. h. s. goed.
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Punt 3: Salarisverordening.

De Voorzitter: Den Raad is bekend de inhoud van mijn

schrijven No. 2295/13 van den 4en dezer, uitvloeisel van

zijn in de op 18 September j.l. gehouden openbare verga-

dering genomen beslissing, met betrekking tot de in behan-

deling zijnde ontwerp- verordening tot wijziging der voor

de ambtenaren vastgestelde tractementsregeling. Een nieuw

systeem van verhoogingen werd daarbij voorgesteld.

De heer Snel: Wanneer ik vergelijk het gerenvoyeerde

ontwerp der Commissie voor de Financiën met het door U

ingediende, heer Voorzitter, dan kom ik tot de conclusie,

dat bijna alle periodieke verhoogingen verlaagd zijn, waar-

‘door de betreffende ambtenaren in ongunstiger conditie ko-
men, terwijl alleen aan den Gemeenterraadssecretaris, den

Inlandschen schrijver en den teekenaar eene betere positie-

regeling in uitzicht is gesteld dan het teruggezonden ont-

werp beoogde. Ik zie in Uw ontwerp, heer Voorzitter, enkel

en alleen een verhooging hoofdzakelijk voor den Gemeente-

raadssecretaris, daarnaast verslechtering van de salarisregeling

van alle andere ambtenaren. Post voor post zal ik straks bij de

artikelsgewijze behandeling mijne bewering staven. Waarom

moet de Gemeenteraadssecretaris in betere conditie komen?

Ik moet het nieuwe z.g. „systeem ” aanvallen; volg.ns mij

ontbreekt juist elk systeem; wel zijn de maxtmumsalarissen

na een gelijke periode bereikbaar voor allen, doch in an-

dere opzichten ontbreekt systeem. B. v. wordt voor den

Gemeenteraadssecretaris voor het diploma Gemeentesecreta-

ris of een gelijkwaardig diploma, het minimumtractement

verhoogd met f 100.— per maand, voor den Adjunct- Direc-

teur der Gemeentewerken blijft het minimum gehandhaafd
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op f 350.— met of zonder diploma architect, of gelijkwaardig

diploma. Het salaris voor gediplomeerde opzichters werd

voorgesteld van f 300.— tot f 500.—, zonder diploma op

f 250.— tot f 400.— waardoor het minimum slechts wordt

verhoogd met f 50.—, het maximum met f 100.—. Het di-

ploma-systeem had consequent doorgevoerd moeten wor-

den, eene juiste waardetoekenning wordt gemist. Bij Raads-

besluit werd indertijd bepaald, dat de Keurmeester bij be-

haling van een diploma f 50,— méér traktement zoude

erlangen, doch ik vind daarvan niets uitgedrukt in het nieuwe

ontwerp. ;

De Voorzitter” Zooals bekend, wenschte Uw College

handhaving der minimum- en _maximum-bezoldigingen als
reeds vastgesteld, met dien verstande, dat deze eventueel

wel verhoogd mochten worden. Bij het nieuwe ontwerp was

dus uitsluitend rekening te houden met de regeling der

periodieke verhoogingen. Het salaris van den Secretaris

werd voorloopig aangenomen op f 500.— tot f 700.—, ter-

wijl een als zoodanig gediplomeerde f 100,— méér zoude

ontvangen. Zijn minimum: bezoldiging werd niet door mij

verhoogd. De Raad bepaalde reeds, dat de Adjunct-Direc-

teur een salaris zal genieten van f 350.— tot f 700,— per

maand, onder voorbehoud, dat niemand tot dat ambt mag

worden benoeend, die niet in het bezit is van een architects-”

diploma. Wat de Opzichtersbetrekking betreft, de vraag

werd bij de leden der Technische Commissie aanhangig

gemaakt, in hoeverre er aanleiding kan bestaan, de betrek-

king van Opzichter-Uitvoerder en Opzichter bij de Ge-

meentewerken gelijk te maken, doch eenig antwoord mocht

ik niet ontvangen daarop. Ik moet tegenspreken, dat bijna
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alle ambtenaren er met de nieuwe regeling op achteruit-

gaan, immers, het oorspronkelijk ontwerp kent het maxi-

mum-salaris toe na b. v. 16 en 14 dienstjaren voor som-

mige ambten, terwijl nu alle ambtenaren het maximum be-

reiken na 10 jaren.

De heer Van der Voort. Er is mij medegedeeld, dat den

Opzichter-Uitvoerder door de leden der Technische Com-

missie de belofte is gedaan, dat zijn aanvangsbezoldiging

zoude bedragen f 300.—, terwijl aan die betrekking zou-

den worden verbonden 2 eenjaarlijksche verhoogingen van

f 50.— per maand, 1 tweejaarlijksche verhooging van f 50.—

en 2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 25,—, dus komt

deze ambtenaar door de nieuw-voorgestelde regeling in

veel ongunstiger conditie dan hem was toegezegd. Kan

voor hem niet speciaal een overgangsmaatregel worden

gemaakt ?

De VoorzitterHet is de vraag in hoeverre de Raad ge-

bonden is aan beloften gedaan door eene Raadscommissie,—

is een dergelijk mandaat aan. de Technische Commissie

gegeven? |

De heer Wieland … Ik herinner me niets van deze zaak,

doch ik geloof den heer Palm gaarne. Met het voorstel

Van der Voort kan ik volkomen accoord gaan.

De Voorzitter.” Door zulke afwijkingen van de veror-

dening wordt deze geheel ontwricht. Er wordt beweerd,

dat geen systeem in het nieuwe ontwerp werd aange-

bracht, doch als ter wille van een of anderen ambtenaar

eene uitzondering wordt gemaakt, zal het beste systeem

zelfs niet voldoen. Het is mogelijk, dat een enkele ambte-

naar in een minder gunstige positie komt, doch daarte-
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genover staat, dat anderen met de regeling worden gebaat,

en moet het belang van den eenling ten achter staan bij

dat van velen. Ik ben van meening, dat het voorstel-Van

der Voort niet verstandig is, eene verordening - wordt zoo-

doende op losse schroeven gezet!

De heer Van der Voort. Met wat goeden wil zal wel

eene oplossing zijn te vinden. B. v. ontvangt de Ingenieur-

Directeur der G. W. ook periodieke verhoogingen bij de

aanvaarding van zijn ambt? Als de Raad er zich mede kan ver-

eenigen, dat de Raadscommissie dergelijke toezeggingen mag

doen, dan moeten eenmaal gedane beloften worden nagekomen.

De heer Snel. U, heer Voorzitter, werd opgedragen een

voorstel te doen nopens de regeling der periodieke ver-

hoogingen, in geen geval mochten maximum- of minimum-

salarissen worden verslechterd. Dat U den Inlandschen

schrijver eene hoogere bezoldiging toedacht, omdat de be-

rekening daardoor beter u'tkomt, is begrijpelijk, doch waar-

om het systeem van den diploma-eisch niet consequent

toepast? De Adjunct-Directeur der G. W. en de Opzich-

ters der G. W. komen. daardoor in eene minder-guns.ige

positie, terwijl omtrent den Keurmeester niets door U werd.

| vastgelegd.

‘De Gemeenteraadssecretaris zoude volgens het oude voor-

stel 4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 50.— per maand

ontvangen, U stelt voor, 5 tweejaarlijksche ad f 60.—. De
Kashouder 2 eenjaarlijksche verhoogingen van f 25.—,
3 tweejaarlijksche van f 50—, terwijl U in overweging

geeft de toekenning van 5 tweejaarlijksche verhoogingen
van f 30.—. De verhooging is wel van f 25.— op f 30.—
gebracht, doch wacht hij daarop dan ook tweejaren instede
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van een jaar. De positie van den Kashouder wordt dus

verslechterd, hetzelfde is het geval. met de Commies betrek-

king. Juist in den tijd, in welken de verhoogingen het

meest noodig zijn, d. í. bij den aanvang der carrière, ont-

vangen de ambtenaren die niet. De voorgestelde regeling

heeft over de gansche linie de positie der ambtenaren ver-

slechterd, ik achtte het door de leden der Commissie voor

de Financiën vastgelegde principe, om den ambtenaren

vlug ín het bezit te stellen van een behoorlijk inkomen

zeer goed uitgewerkt. In het nieuwe ontwerp zit juist geen

systeem en moet het derhalve worden teruggezonden. Ik

zou, zooals gezegd, post voor post zoo kunnen bestrijden,

geef daarom in overweging, het vroeger toegepaste, goede

systeem opnieuw in toepassing te brengen en een nieuw

ontwerpin dien geest den Raad aan te bieden, na raad-

pleging der Commiss'e voor de Financiën, met U als Voor-

zitter. Het is. wel goedkoop en gemakkelijk het verschil tus-

schen minimum en maximum door 5 te deelen, doch het

is een dood systeem en wij willen een levend systeem.

DeVoorzitter” U had zich belangrijk kunnen bekorten

door op te.merken, dat waar vroeger in 8 jaren het ma-

ximum bereikbaar werd gesteld, dit nu eerst over 10 jaren

geschiedt en dus alle ambtenaren, die het maximum vroe-

ger eerder. bereikten, daardoor achteruitgaan. De Kassier

zoude volgens het eerste ontwerp reeds na 6 jaren zijn

maximum halen, terwijl volgens mijn ontwerp dat eerst na

10 jaren geschiedt.

De heer Van Campen. Het is in het belang der Amb-

tenaren en der ontwerp-begrooting voor het jaar 1919, dat

de kwestie nog hedenavond wordt afgedaan. Eris een nieuw
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ontwerp ingediend, doch het oude is nog niet afgedaan. Er

is een nieuw ontwerp ingediend, doch het oude is daardoor

nog niet van. de baan. Het oorspronkelijke ontwerp, z. g.

zonder systeem, hield rekening met den aard der verschil-

lende betrekkingen, met de grootte van het te behalen ma-

ximum, met de geaardheid der betrekking, n; 1. of daarvoor
weinig opleiding of kennis wordt vereischt, waardoor daar-

mede een langer termijn tot bereiken van het maximumsa-

laris gepaard kan gaan, dan voor eene betrekking, welke

meer intellect vordert, waarvoor het noodig is, dadelijk

eene flinke, goede kracht aan testellen. Hoe kan één sys-

teem voor allen gelden ?

De VoorzitterEr is geen ontwerp van de leden der

Commissie voor de Financiën, een vroeger ontwerp is op-

gemaakt, dat blijkt duidelijk uit Uwen brief, heer Van Cam-

pen, door de ambtenaren zelf,

De heer Van Campen … Juist, de door de ambtenaren ver-

langde salarissen keurde de Commissie voor de Financiën

goed; die Commissie achtte de wenschen niet overdreven.

De Voorzitter» Er zat geen regeling in dat ontwerp. Er

zijn tot nu toe slechts incidenteele beslissingen genomen.

De heer Van CampenIk wil de oude verordening, als

voorgesteld door de leden der Commissie voor de Finan-

ciën, in behandeling zien genomen. |

De Voorzitter Die verordening is reeds van de baan,

wijl de Voorzitter van die Commissie de opdracht ontving,

een nieuw ontwerp samen te stellen. Dat de Commissie

voor de Financiën niets van zich liet hooren, is mijne

schuld niet, ik heb de betreffende Commissie in de gele-

genheid gesteld dag en uur te bepalen voor een te houden
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bijeenkomst,doch vernam taal noch teeken. Het plaatsver-

vangend lid der bedoelde Commissie ging accoord met het

nieuwe ontwerp, het oorspronkelijk ontwerp, het blijkt ten dui-

delijkste uit Uwe nota, heer Van Campen, is geen ontwerp

der Commissie voor de Financiën.

De heer Van Campen : Het ontwerp der Commissie voor

de Financiën acht ik goed en ik wil niet medegaan met

het nieuwe voorstel.

De heer Mesman: De Voorzitter zoude systeem brengen

in het oude ontwerp, voor zoover betreft de periodieke ver-

hoogingen. k

De Voorzitter: Dat wil zeggen, de Commissie voor de

Financiën zoude daarvoor zorgdragen.

De heer Mesman: Welnu, systeem is aangebracht in het

nieuwe ontwerp. |

De heer Snel: Ik protesteer tegen de woorden, dat de

verordening niet afkomstig zoude zijn van de Comimissie

voor de Financiën, wijl de ambtenaren slechts hun idée

kenbaar maakten. In een vergadering der Commissie voor

‘de Financiën werden dé wenschen der ambtenaren be-

sproken.

De Voorzitter: U vergist zich, er is geen Commissiever-

gadering geweest. :

De heer Snel: De Commissie voor de Financiën ging

mede met de verlangens der ambtenaren, U is zelf Voor-

zitter dier Commissie, U had dus eene bijeenkomst moeten

uitschrijven, van U toch had de leiding moeten uitgaan.

De Voorzitter Besloten werd het oorspronkelijk ontwerp

te renvoyeeren aan de leden der Commissie voor de Fi-

nanciën met verzoek om in overleg met mij een nieuw sa-
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men te doen stellen, het ware rationeel geweest, indien- zij

zich hadden uitgesproken.

De heer Snel. Ik stel voor, het nieuwe ontwerp te renvo-

yeeren aan de Commissie voor de Financiën, met verzoek

rekening te willen houden met de wenschen der Raadsle-

den, heden kenbaar gemaakt. |

De heer Van Campen. Welk systeem moet worden toe-

gepast ? |

De heer Snel Gaarne had ik die Commissie terzijde
gestaan, ik heb veel over salarissen gelezen en vele rege-

lingen in elkander gezet, doch mijn aanbod werd niet ge-

accepteerd enik ging dus niet verder op de zaak in. -

„ De heer Van Campen … Voor elke categorie van ambte-

naren is een afzonderlijk systeem gewenscht.

De heer SnelWordt de verordening partieel verbeterd,

dat kan opnieuw met de samenstelling worden aangevangen.

De Voorzitter.» Dat zal steeds het geval zijn, altijd zul-

len partieele wijzigingen noodig blijken. Laat ieder der le-

den zich thans uitspreken, opdat de Commissie in de ge-

legenheid zij, met die opmerkingen rekening te houden.

De heer Snel De Raad sprak zich reeds den vori-

gen keer uit, er is echter heelemaal geen rekening ge-

houden met de toenmaals geuite wenschen van den

Raad.

De heer Mesman” Ik stel voor het nieuwe ontwerp in

stemming te brengen.

De Voorzitter … De ontwerp-begrooting voor 1919 wacht

op de vaststelling der Salarisverordening.

„De heer Wieland. Laat ons dan de behandeling der Sa-

larisverordening een jaar uitstellen,
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De heer Snel. De toe te kennen verhoogingen zouden

ten läste van den post voor „onvoorziene uitgaven” kun-

nen worden gebracht.

De Voorzitter. Vaste posten mogen niet uit den post

voor „Onvoorziene Uitgaven” worden voldaan. Veel tijd

voor de ontwerp-begrooting blijft niet meer over, het druk-

ken ervan neemt ongeveer [ maand in beslag, terwijl het

ontwerp daarna nog vier weken ter visie moet liggen.

De heer Stocksmeier. Het wil mij gewenscht voorkomen,

de kwestie nogeens onder de oogen te doen zien door de

Technische en Financieele Commissie, in eene gecombíi-

neerde vergadering; ik vermeen, dat dan meer systeem in

de Verordening zal komen, bovendien zijn hedenavond

slechts 7 leden van den Raad aanwezig en vind ik de ge-

dachte onaangenaam, dat slechts de kleinste helft der le-

den over deze belangrijke aangelegenheid beslist.

De Voorzitter … De Commissie voorde Financiën is on-

voltallig, de heer Van Deursen verschijnt zelden meer, ter-

wijl de heer Van der Voortop het punt staat, naar Holland

te gaan. Er zouden dus wellicht slechts 3 Raadsleden in

totaal de gecombineerde bijeenkomst bijwonen. Alvorens

een nieuw ontwerp in openbare zitting van den Raad in

behandeling te doen nemen, zoude eene huishoudelijke

vergadering kunnen worden belegd om tot overeenstemming

te geraken. Het aldus voorloopig goedgekeurde ontwerp

zoude over circa één week in openbare vergadering kun-

nen worden behandeld.

De heer Snel. Het voorstel-Stocksmeier acht ik heel

goed, een paar leden gaan de kwestie serieus na, stellen

een ontwerp vast en dit wordt in eene huishoudelijke zitting
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besproken. De Voorzitter zoude als Voorzitter der Commis-

sie kunnen fungeeren. Binnen 3 dagen kan een gewijzigd

ontwerp wel gereed zijn.

_Het voorstel-Stocksmeier in stemming gebracht zijnde,

wordt met op Eeen na algemeene stem:men aangenomen (De

heer Wieland stemt tégen).

De Voorzttter.… Wilt U, heer Stocksmeier, zelf lid der

Commissie ad hoc zijn ? -

De heer Stocksmeier … Neen, mijn drukke werkkring laat

dat niet toe.

De Voorzitter De heer Stigter heeft ook weinig tijd.

Zoude de Commissie niet kunnen worden gevormd door

de heeren Van Campen, Wieland en Snel? …—

De heer Wieland. Ik ben er tegen, dat de heer Snel in

die Commissie zitting heeft.

De heer Snel. Ik wil in die Commissie geen zitting ne-

men na zóó’n uitspraak van een mede-Raadslid.

De heer Stocksmeier. Hetgeen de heer Wieland zeide,

is slechts de opmerking van een enkel lid.

De heer Snel.” Heb ik ooit reden gegeven, om zoo’n op-

merking te maken ?

De heer Wieland … Ik wil geen zitting nemen in de Commis-

sie. Laat de oplossing der kwestie worden uitgesteld tot 1919.

De heer Stocksmeier. Als het niet anders kan, stel ik

me tòch beschikbaar. |

De heer Mesman … Heer Snel, wilt U zitting nemen of niet ?

De heer Snel. Als een lid twijfelt aan mijne integriteit

‚weiger ik beslist.

De VoorzitterDe heer Wieland merkte slechts op, dat

hij liever niet zag, dat U in de Commissie zitting had.
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Gekozen worden de heeren Stocksmeier en Van Campen.
De heer Mesman. Ter voorkoming van langdurige stem-

mingen zij opgemerkt, dat de heer Snel zich niet candidaat
stelt, het is dus noodeloos op hem te stemmen.
De heer Van Campen. De heer Snel kan de benoemde

leden van advies dienen.

De heer Snel. Na de woorden, door den heer Wieland

geuit, weiger ik aan de samenstelling der verordening mede

te werken.

De Voorzitter. De Commissie te doen bestaan uit 2 le

den is niet. wenschelijk, De heer Stigter heeft geen tijd,

als U, heer Snel, toch tijd heeft, waarom: dan bezwaren

gemaakt tegen het zitting nemen ?
De heer Snel, Eene uitdrukking, als door den heer

Wieland gebezigd, laat ik me niet welgevallen; ik begrijp

niet, waarom dusdanig tegen me wordt geageerd, ik heb

toch geen interesse bij de zaak. Als ik b.v, belang had

bij grondbedrijf, zou ik uit eigen beweging weigeren in
eene Commissie voor grondbedrijf zitting te nemen, zou

zelfs geen Raadslid willen zijn,

De heer WielandIk heb liever niet den heer Snel in

de Commissie, |

De Voorzitter De heer Wieland vreest vermoedelijk,
een te groote opdrijving van salarissen.

De heer Van der VoortHeer Snel, wat is beter dan

dat de Raad de opmerking van den heer Wieland disquali-
ficeert door U met meerderheid van stemmen tot lid. aan
te wijzen, waaruit blijkt, dat dit College niet medegaat

met de opmerking van den heer Wieland? Ik geef in over-
weging, den heer Snel wel aan te wijzen.
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Na schriftelijke stemming blijken 6 stemmen op den

heer Snel te zijn uitgebracht, benevens een blanco stem.

De heer WielandIk stemde blanco!

Punt 4: Reglement van orde.

De Voorzitter Wenscht een der leden algemeene be-

schouwingen te houden ? | |

De heer Snel: Hier en daar schemert in het. ontwerp»

Reglement de bedoeling door niet den Raad den: bestuur-

der der Gemeente te doen zijn, doch de Rijksambtenaar,

die 's Raads bevoegdheden voor zich opeischt. B. v. bevat

art. 2 de bepaling, dat „spoedeischende gevallen uitslui

„tend ter beoordeeling staan van den Voorzitter’. Ik zal.

dan ook straks een amendement:voorstellen, om. dit recht

niet. uitsluitend aan den Voorzitter toe te kennen, hij immers

is verantwoording aan- den Raad verschuldigd volgens een

artikel der L. R. O. Wat art. 20 betreft, tegen de laatste

alinea kan niemand bezwaar hebben, tegen de eerste echter

wel. Als een lid in de minderheid is, is zijn eenig recht het

recht van obstructie en al zal van dat recht zeldzaamgebruik

moeten worden gemaakt het moet gehandhaafdblijven, zoo-

als trouwens elk lid van een wetgevend lichaam dat heeft,

Kan een lid zich niet vereenigen met eene strooming tegen

hen:, dat moet zoo iemand het recht hebben te zeggen:

„Doe de zaken maar af zonder mij”, zoo’n handelwijze kan

een enkelen keer stagnatie geven in het werk, doch hoe

dat ook zij, men dient niet gehandicapt te worden. Een

beroep op de kiezers zal ten slotte het gevolg zijn. De

bepaling, zich eene benoeming te moeten:laten welgevallen,

behoort niet in het Reglement van Orde. thuis, terwijl deze
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bepaling toch een sinecure is, wijl de Raad geen macht

heeft in rechtskundigen of politieken zin, een Raadslid te
dwingen. Hoogstens kan den Gouverneur-Generaal wordeft
verzocht, zoo’n lid te schorsen of te ontstaan, doch door

middel van eene nieuwe verkiezing kan zoo’n ontslag on-

gedaan worden gemaakt.

De VoorzitterDe restrictie werd gemaakt, dat onttrék-
‘king aan commissiewerkzaamheden kan geschieden op

grond van door de Vergadering goedgekeurde redenen.

De heer Snel.” Als het hard tegen hafd gaat, zal de

Raad niet toegeven in een zich voordoend geval.

De Voorzitter … De Raad zal wel rekening houden met

de omstandigheden. Wat Uwe opmerking betreft omtrent

het uitschrijven van vergaderingen in spoedeischende ge-

vallen, de Voorzitter roept de leden op, aân den Raad

‘blijft het recht zich over het al of niet spoedeischende uit
te spreken. Volgens art. 18 der L. R. O. is de Voorzitter

aan den Raad verantwoording verschuldigd, Ten slotte zij

den heer Snel opgemerkt, dat het reglement van orde geen

„verordening” is, doch een besluit, door den Gouverneur-

Generaal goed te keuren. |

Wordt overgegaan tot artikelsgewijze behandeling van

het ontwerp.

Artikel 1.

De Voorzitter. De bepaling, elke twee weken op eén vas-

gestelden dag te vergaderen, levert dit voordeel op, dat de

leden, Secretaris en andere ambtenaren, publiek enz. reeds

bij voorbaat weten, wanneer eene vergadering zal worden

gehouden, zij kunnen zich daarop dus van te voren voor-

bereiden. Met het indienen van voorstellen enz. kàn met
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deze regeling rekening worden ‘gehouden. In voldoening

aan een meermaleù geuiten wensch, heb ik gemeend het

sluitingsuur der Vergaderingen te moeten vastleggen in het

Reglement. ‘ |

De heer Snel. De woorden „en derden Dinsdag” waren

te schrappen; in den eersten tijd zal het 2-wekelijks ver-

gaderen hoogstwaarschijnlijk noodig zijn, doch als wat

slappe tijden aanbreken, is het mogelijk, dat de Raad

alleen bijeenkomt voor het goedkeuren van Notulen.

De heer Mesman. Ik ben het daarmede niet eens, er is

altijd wel wat te behandelen. Het is wenschelijk vaste data te

bepalen ieder kan zich dan bij voorbaat daarop prepareeren.

De VoorzitterIngelascht zouden kunnen worden de

woorden „zoo noodig”.

De heer Snel. Of de woorden „als regel”.

Aldus wordt besloten.

Artikel 2,

De heer Snel!” Het woord „uitsluitend” ware te schrap-

pen en toe te voegen waren de woorden: „die echter ver-

antwoording verschuldigd is aan den Raad”.

De VoorzitterHet is beter, dan mâar de geheele alinea

te doen vervallen.

; Aldus wordt besloten.
Artikel 3.

De heer Van Campen. Dat trekken van nummers is

lastig, want b. v. de leden der Commissie voor de Finan-

ciën kunnen bij de behandeling van eene ontwerpbegroo-

ting zóóver af zitten, dat zij geen inlichtingen kunnen ver-

strekken of vragen, aan Voorzitter of Secretaris. Wie het

eerste komt, het eerste maalt, zou ik zeggen.
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De heer Snel. De Voorzitter kan steeds een lid verzoe-

ken bij behandeling van een speciaal onderwerp, naast

hem plaats te nemen.

De VoorzitterDat trekken van nummers, is trouwens

ook in Holland gewoonte. |
Het artikel wordt ongewijzigd vastgesteld.

Artikel 4.
De heer Snel. Waarom in alinea 1 de woorden „zoo

mogelijk’ opgenomen? Ik zou willen voorstellen, deze

woorden te vervangen door „als drie leden dat wenschen.”

Wie beoordeelt de mogelijkheid? Als een of twee leden

prijs stellen op behandeling, wordt dat gecoupeerd, als er

17 leden zijn en 3 wenschén behandeling, dan moet daar-
aan worden voldaan.

De Voorzitter. Er staat in dat artikel verder te lezen:

„De behandeling der Notulen omvat de vraag aan de le-

„den, of zij op den inhoud ervan op-of aanmerkingen heb-

„ben te maken.” Heeft een lid niet tijdig zijne opmerkin-

gen betreffende de Notulen kenbaar gemaakt, dan moet hij

toch in de gelegenheid zijn, die alsnog ter kennisse van

den Raad te brengen; als regel zullen de Notulen kunnen

worden goedgekeurd. _
De heer Snel” Zóó heb ik die alinea niet begrepen,

discussies blijven dus steeds mogelijk.

Het artikel wordt ongewijzigd vastgesteld.

Artt. 5 en 6 worden eveneens ongewijzigd vastge-

steld.

Artikel 7.

De heer Snel: Dit artikel is in strijd met het bepaalde

bij de L. R. O., dat de Raad de geloofsbrieven onderzoekt,
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derhalve is onderzoek door de commissie alleen niet ge-

oorloofd. In Holland gaat dat ook zoo.

De Voorzitter. Het betreft natuurlijk slechts een vóór-

onderzoek, duidelijkheidshalve zouden de woorden „van

te voren” kunnen worden toegevoegd.

De heer Van Campen. Er is m. i. geen bezwaar tegen,

het oorspronkelijk artikel onveranderd te handhaven.

De Voorzitter.” Tegen inlassching der woorden bestaat

evenmin bezwaar.

Besloten wordt de woorden „van te voren” alsnog op

te nemen.

Artikel.8 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Artikel. 9. |

De heer Snel. De woorden „gesloten stembriefjes” in

de laatste alinea waren te vervangen door „mondelinge

stemming”. ’

De Voorzitter. Hiertegen bestaat evenmin bezwaar.

Besloten wordt het artikel aldus te wijzigen.

Artikel 10 wordt onveranderd vastgesteld.

Artikel 11.

De heer SnelIk stel voor, dit artikel geheel te laten

vervallen. Tijdens de behandeling van een onderwerp kan

men een goed idee krijgen. Met het eerst op schrift bren-

gen en het doen ondersteunen door twee leden is te veel

tijd gemoeid, bovendien acht ik het voorschrift, dat onder-,

‚steuning door 2 leden noodig is uit den booze.

De Voorzitter. Een amendement, dat niet door twee

leden kan worden ondersteund, zal vermoedelijk tòch vallen.

Het is eene kwestie van tijd vermorsen.

De heer Snel. Het kan voorkomen, dat een mede-Raads-
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lid een amendement niet dadelijk wil ondersteunen, doch

na de gehoorde toelichting van idee verandert en vóór het

amendement stemt. |

Met op 2 na algemeene stemmen wordt besloten artikel

11 geheel te doen vervallen.

Artikel 12 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Artikel 13. (oud).

De heer SnelDe tweede alinea worde gelezen: „Mo-

ties, betrekking hebbende op in behandeling zijnde onder-

werpen, worden dadelijk in behandeling genomen”.

De VoorzitterHiertegen bestaat geen bezwaar.

Hetartikel wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 14. (oud).

De heer Snel.” Ik wilde steeds gestemd hebben.

De heer Stocksmeier… Als uit de gevoerde debattenblijkt,

dat het voorstel geen steun vindt bij den Raad, is stem-

ming toch onnoodig.

De Voorzitter. Het voorstel-Snel zal in de practijk heel

wat last opleveren, daar het besluiten nemen zonder hoofde-

lijke stemming zoude komen te vervallen.

De heer Snel. U heeft gelijk, ik trek mijn voorstel in.

Het artikel wordt onveranderd vastgesteld.

Artikel 15 (oud) wordt ongewijzigd gelaten.

Artikel 16 (oud).

De Voorzitter Het voordragen van een fweetal personen

voor elke vacature, zal vaak moeilijkheden medebrengen,

het woord minstens’ ware te vervangen door de woorden

„zoo mogelijk’,

Met deze wijziging vereenigt de Raad zich.

De heer Snel. Het ontvangen of verstrekken van inlich-
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tingen slechts te doen geschieden in zittingen met geslo-

ten deuren, is m. i, niet oodig. Het kunnen immers hoogst-

onbelangrijke inlichtingen zijn, welke worden gevraagd of

verstrekt. | df

De heer Van Campen.” Over personen ware niet in open-

bare zitting te spreken, het zoude hun soms veel kwaad

kunnen doen.

De heer Snel” Het woord „zulks” ware te vervangen

door de woorden: „indien de Raad zulks wenschelijk oor-

deelt, cit” enz. à

Pe Raad gaat met deze wijziging accoord.

Artt. 17 en 18 (oud) worden onveranderd goedgekeurd.

Artikel 19 (oud).

De heer Snel. Het onderscheid maken tusschen com-

missies, welke den Voorzitter en die welke den Raad van

advies dienen, acht ik overbodig. Wil de Voorzitter inlich-

tingen inwinnen, dan kan hij zijn verzoek in den Raad

brengen. Het zoude kunnen voorkomen, dat van een rap-

port, uitgebracht aan een Voorzitter, de leden onkundig

blijven, als b. v. de Voorzitter inzage weigert.

De Voorzitter Het kàn voorkomen, dat een Voorzitter

zich doet voorlichten omtrent speciale onderwerpen, welk

advies benoodigd is vóór het houden eener Raadsverga-

dering, b. v. omtrent de exploitatie en uitgifte van gronden;

het wachten op eene Raadszitting kan dan weleens te lang

duren. Alle stukken staan natuurlijk steeds ter beschikking

van den Raad. Ik zie geen bezwaar in handhaving van het

artikel. | ‘

De heer SnelIk wél. Een Voorzitter zoude naar goed- -

dunken met een aan hem uitgebracht rapport kunnen han-
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delen, dat is niet wenschelijk. Het „toetoepen” van zaken
wil ik voorkomen, door het onderscheid in commissies op
te heffen.

__De Voorzitter Verbergt een Voorzitter stukken, dan lokt
hij verzet uit. Ik zie geen exorbitant recht vanmden Voorzit-
ter in de voorgestelde regeling.

De heer Snel.” Ik stel voor alinea 2 te doen vervallen
en het artikel dienovereenkomstig te wijzigen.

Met 4 tegen 3 stemmen wordt besloten het artikel in dien

geest te veranderen.

Artikel 20. (oud).

De heer Snel. Ik heb daareven reeds voorgesteld de
eerste alinea te doen vervallen.

Met 5 tegen 2 stemmen wordt besloten de alinea onge-

wijzigd te handhaven, _

De Voorzitter” Alinea 2 zoude kunnen worden gelezen:
„Elk lid, dat zijn verblijf ter plaatse houdt, enz”

De Raad verklaart zich daarmede te kunnen vereenigen.
De Voorzitter Thans het geheele ontwerp in stemming

gebracht,

De heer Snel. Ik zal tegen stemmen, door handhaving

n. |, van artikel 20 werd alle democratie vermoord. Ik

wensch de verantwoording niet te dragen en wil me niet

in den hoek laten drukken door eene on-democratische be-

paling; als een meerderheid een of twee leden zou willen

neerdrukken, zullen ze dat nog meer kunnen exploiteeren
aan de hand van dit Reglement.

Met 5 tegen 2 stemmen (die van de leden Snel en Van

der Voort) wordt het Reglement in zijn geheel goedge-

keurd.
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Punt 5: Aankoop der Gasfabriek.
| É

De Voorzitter. Bij schrijven No. 3066/17 dd. 9 dezer

wendde ‘ik mij als volgt tot Uw College :

Naar aanleiding van het schrijven van den Hoofdagent

der Javasehe Machinehandel en Gasmaatschappij te Sama-

rang van 2 dezer, houdende mededeeling, dat zijne Directie

het namens Uwen Raad uitgebracht bod op de gasfabriek

alhier heeft aangenomen, heb ik de eer Uwen Raad in

overweging te geven mij te machtigen genoemden Direc-

teur namens den Raad mede te deelen:

dat de Gemeenteraad van Makassar de Gasfabriek alhier,

‘waaronder begrepen de terreinen en gebouwen, het bui-

zennet, de gashouders en machine-installaties, de straat-

lantaarns, gasleidingen, lampen, gasmeters, gereedschappen,

het kantoormeubilair enz., zooals omschreven in de aan

mij gerichte brieven van genoemden Hoofdagent van 14 en

16 September j.l. van de vorengenoemde Maa'schappij

koopt per 1 Januari 1919 tegen betaling van contant

f 100.000.— en overigens onder de voorwaarden als in

evenaangehaalde brieven nader omschreven;

dat de overgave aan en overname door eene door den

Raad te benoemen Commissie zal plaats hebben, aan welke

Commissie daarvoor een tijdsruimte van hoogstens een
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week zal worden gelaten, gedurende welken tijd door of
vanwege de Javasche Gas-Maatschappij alle door de Com-
missie of door hare leden gewenschte inlichtingen aan-
gaande het bedrijf en de administratie zullen moeten wor-
den verstrekt, terwijl haar inzage van alle gewenschte boe-
ken, brieven en andere schrifturen zal moeten worden ge-
geven en zij-in de gelegenheid zal moeten worden gesteld
om eene nauwkeurige inventar's op te maken; zullende de
Samenstelling van die Commissie tijdig aan voornoemde
Maatschappij worden bekend gemaakt.

Daarbij ware dien Hoofdagent te verzoeken het personeel
der Gasfabriek alhier van instructies te’ willen voorzien,
opdat dat personeel gedurende den nog loopenden tijd van
dit jaar zoo spoedig mogelijk gevolg geeít aan dezerzijd-
sche verzoeken om inlichtingen enz., welke noodig moch-
ten zijn voor het voorbereiden van het Gemeentelijk gas-
bedrijf.

In verband met de voor den aankoop der Gasfabriek te
betalen som, zal vóór 1 Januari a. s. de beschikking moe-
ten zijn verkregen over een bedrag van f 100.000.—, daar
der Gemeente geen fondsen ten dienste staan waaruit dit
bedrag kan worden voldean.

Wel is waar zou, aangenomen dat begrooting voor 1919
tijdig gereed, vastgesteld en goedgekeurd zal zijn, die som
van f 100.000.— in die begrooting kunnen worden ver-
werkt, doch ik vrees dat, waar de begrooting in ontvang-
sten en uitgaven een gelijk bedrag dient aan te geven, er
geen sprake zal kunnen zijn van het vinden van de noo-
dige ontvangsten waaruit eene dergelijke aanzienlijke uit-
gaaf voor de Gasfabriek zal kunnen worden gedekt. Wilde
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delijk voor een deel, tot een bedrag van f 100,000,—, eene

andere bestemming te geven,

* De bestemming der leeningsgelden, zooals die in 'sRaads

besluit van 1 December 1916 No. 135/30 is geregeld, zal

daardoor wijziging behoeven, welke wijziging echtér een

tijdelijk karakter kan dragen. daâr het in de bedoeling ligt

om, de aan de opbrengst der leening voor de betaling der

over te nemen Gasfabriek te onttrekken gelden, daaraan

weder toe te voegen, zoodra bij eene binnen niet te langen

tij te sluiten tweede leening op de noodige fondsen voor

de Gasfabriek zal zijn gerekend, terwijl voor die aanzui-

vering een zoodanig tijdsverloop dient te worden aange-

nomen, dat de verwerking van de opbrengst der thans

gesloten leening niet binnen dien tijd zal kunnen zijn

afgeloopen, zoodat dan de oorspronkelijke leeningsgelden

weer tijdig beschikbaar komen voor de uitvoering der

plannen waarvoor die-gelden waren uitgetrokken, terwijl

die gelden inmiddels rendabel zijn gemaakt.

In verband daarmede ware dit tijdsverloop te stellen “op

bijv. 3 jaar, binnen welken tijd veilig kan worden aange-

nomen, dat een nieuwe leening zal noodig zijn, gezien de

omstandigheid, dat voor de gedeeltelijke betaling van Ma-

madjang is beschikt moeten worden over een deel der

leeningsgelden bestemd voor verbetering der volkshuisves-

ting, terwijl nog een hypotheek van f 109.000, op dat
land is gevestigd moeten worden, zoodat het aangewezen

is- om spoedig een flink bedrag te leenen, ten einde een

grondbedrijf met een behoorlijke uitgestrektheid dan Ge-

meentelijk grondbezit te kunnen beginnen.

Kan Uw College zich met deze overwegingen. vereeni-
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gen, dan zou het kunnen goedvinden zijn „goedkeuring te

hechten aan: het hierbij aangeboden concept-besluit,

e

Makassar, 1918.

DE GEMEENTERAAD VAN MAKASSAR.

Gelezen den brief van den Burgemeester van Makassar

van 9 October 1918 No. 3066/17 en het daarbij overgelegd

schrijven van den Hoofdagent te. Semarang der Javasche
Machinehandel en Gas-Maatschappij van den 2den dier

maand, waaruit blijkt, dat de Gemeente Makassar voor

f 100.000.- eigenaresse kan worden van de thans door die

Maatschappij te Makassar geexplgiteerde Gasfabriek ; |

Heeft besloten:

L. Den Burgemeester van Makassar te machtigen om namens

de Gemeente Makassar met voornoemde Maatschappij

dien koop te sluiten, onder voorwaarde van levering en

betaling van het gekochte op 1 Januari 1919;

Il. Te bepalen dat, in afwijking van artikel 7, alinea 1,

van het Raadsbesluit van 1 December 1916 No. 135/30,

tijdelijk uit de opbrengst der leening groot f 500.000.

voor den aankoop sub 1 bedoeld, beschikbaar zal

worden gesteld een bedrag van f'100,000.-, het-

welk weder ‘binnen een tijdsverloop van 3 jaar in

zijn geheel ten behoeve van de oorspronkelijke lee-
ningsdoeleinden beschikbaar zal worden gesteld.

IL Ingevolge het bepaaldebij artikel 7 alinea 2 van ’s Raads
besluit van 1 December 1916 No. 135/30, op punt II van

dit besluit de bekrachtiging te vragen bij ordonnantie.

Uittreksel enz.
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Te arresteeren ware het betreffend besluit.

De heer Snel. Ik ben er beslist tegen, het geld van de

leening voor andere doeleinden aan te wenden dan was

overeengekomen. Slechts in zéér bijzondere gevallen mag

de bestemming worden gewijzigd. |

De Voorzitter.” Het geldt slechts een tijdelijken maatre-
gel: binnen drie jaren wordt het bedrag teruggestort. —

De heer Snel.” Waarvan teruggestort ? |

De VoorzitterPosten, voor welke vooralsnog de Raad

geen emplooi kan vinden, zooals b. v. verbetering van

de volksgezondheid, ‘worden voor een ander doel aange-

wend.

De heer Wieland … Dod® het ziekenhuis van Gemeente-
wege moet er komen.
De heer Snel. Met zóó'n besluit behoeven wij niet bij

de Regeering aan te komen. |

De Voorzitter” Dat zal wel losloopen, de Gemeente

Batavia besteedde een bedrag van f 180.000.voor ande-

re doeleinden, dan waarvoor het was geleend.

De heer Van Campen.” Wij kunnen best ander geld voor

de Gasfabriek zien te krijgen.

De Voorzitter, Dat ligt ook in het voornemen, binnen-

kort zal opnieuw moeten worden geleend.

De heer SnelDe rente van de op deposito en giro
geplaatste leeningsgelden komt toch aan de verschillende

begrootingsposten ten goede?

De Voorzitter» Neen, interest is een gewone post. Van

den post „Volkshuisvesting’ werd ook reeds geld afgeno-

men, om het landgoed Mamadjang te betalen, grondbedrijf

en volkshuisvesting sluiten nauw aaneen,
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De heer Snel” Dus het plan om 12 woningen van
‘Gemeentewege te bouwen is geheel van de baan.

De Voorzitter” Niet van de baan, een rationeele ver-

deeling werd slechts gemaakt. Binnen twee jaren zal stellig

eene nieuwe leening moeten worden gesloten.

De Stocksmeier.… Kan niet eerder eene leening worden

aangegaan ? He
De Voorzitter» Met de voorbereiding eener groote lee-

ning is zeer veel tijd gemoeid, in elk geval zal vóór

Y Januari 1919 geen nieuwe leening tot stand kunnen komen

De heer Stocksmeier. Kan niet b. v. vóór 31 Maarte. k.

de leening tot stand zijn gebracht ?

De Voorzitter. Eerst als de plannen zijn goedgekeurd,

kan eene tweede leening worden voorgebracht bij de Re-

‚ geering.

De heer Stocksmeier.… Een der Wees- en Boedelkamers
zal wel geld beschikbaar hebben.

De Voorzitter Het is de kwestie om goedkoop te lee-

nen. Wellicht wil de Regeering helpen.

De heer Van Campen. Er werd in 1917 reeds eene

dergelijke poging dor de Gemeente gedaan doch de Re-

geering wilde niet helpen. Toen werd een bedrag van

‚f 50.000.- geleend van eene Wees-zen Boedelkamer.

De heer Stocksmeier… Binnen één jaar ware het geld te-

rug te storten instede van over drie jaren, ten bate van

den oorspronkelijken post.

De Voorzitter. Ik breng het in dien zin gewijzigd be-

sluit in stemming.

Met op een na algemeene stemmen (het lid Snel stemt

tegen) wordt het besluit goedgekeurd en gearresteerd,
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Punt 6: Benoeming van een ‘ngenieur-Directeur

der Gemeentewerken.

De Voorzitter … Uit de 8 sollicitanten werd door de le--

den der Technische Commissie eene voordracht opge-

maakt.

De heer SnelIn plaats van een aanvangssalaris van

f 800.- per maand, wordt voorgesteld f 900.— per maand

te betalen, terwijl het oorspronkelijk idee was slechts eene

bezoldiging van f 700.- toe te kennen.

De VoorzitterNo. 1 der voordracht stelde voorwaarden.
De heer Van Campen. Nu doet zich hetzelfde geval als

vroeger voor, een hooggr salaris wordt n. 1, toegekend dan

waarop sollicitanten werden opgeroepen. Ik geef in over-

weging, eene hernieuwde oproeping te plaatsen om méér

keuze te krijgen en weltegen eene aanvangsbezoldiging van

f 900.- p. m.

„De Voorzitter … Ieder sollicitant stelde voorwaarden.

De heer Snel. Juist daartegen protesteer ik, voor de
andere ambtenaren geldt deze regeling niet.

De Voorzitter. Voor den commies ter Secretarie wel.
De heer Van CampenNeen, toen had eene nieuwe op-

roeping plaats. «

De heer Van der VoortBeneden f 800.- per maand is
niemand te krijgen. |

De heer Stocksmeier.* De Raad kan de beschikking er-

langen over iemand, die reeds in Gemeentedienst in Indië

werkzaam was, laten wij ons verheugen, de beschikking over
eene goede kracht te kunnen verkrijgen. Over het theoretisch
bezwaar van verhoogd salaris, ware heen te stappen.
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De VoorzitterDat was ook het standpunt door de le-
den der Technische Commissie ‘ingenomen. No. 1 geeft de
meeste waarborgen voor geschiktheid.

De heer Wieland .… De man heeft veel pretenties, wil na

l jaar met verlof, wil gratis vervoer van ameublement,
heeft hij inmiddels nog nieuwe eischen gesteld ?

De Voorzitter … Hij wil zich alvorens: de benoeming te
aanvaarden, plaatselijk op de hoogte stellen.

De heer Van der Voort. Te bepalen ware dat hij eerst
na 2 of 3 jaren dienst, met verlof gaat. Het is niet in het

belang der Gemeente, dat een Ingenieur-Directeur der G. W.
reeds één jaar na het sluiten van den vrede met verlof

gaat, de Gemeente heeft een dergelijk ambtenaar veel te
hard noodig. Gaat hij na 1 jaar reeds met verlof, dan heeft

‚hij dit jaar noodig om zich in de zaken in te werken, gaat

hij dan met verlof dan heeft hij na terugkomst weder

een half jaar noodig om op de hoogte te komen, zoodat

dan 2 !/, jaar verloren zijn. Ik stel voor No Il te benoe-

men, indien hij aanneemt 3 jaren te dienen alvorens met

verlof te gaan.

De Voorzitter. De sollicitant verklaart uitdrukkelijk in

zijn rekest, dat als de door hem gestelde voorwaarden niet

worden ingewilligd, hij niet in &nmerking wil komen.

Het rekest is gedateerd 24 September j. |., toen er dus nog

geen uitzicht bestond op een spoedigen vrede. Ik vermoed,

dat als zijne voorwaarden niet alle worden aangenomen,

hij de betrekking niet zal aanvaarden.

De heer Van der Voort. Dat zoude beter zijn dan

iemand in dienst te nemen, die gedurende twee jaren niets

praesteert,
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De Voorzitter … De verplichting zoude kunnen worden

opgelegd, zich voor minstens 6 jaren te verbinden na omme-

komst van genoten verlof.

De heer SnelVolgens den heer Stigter zal een Inge-

nieur-Directeur der G.W. de eerste jaren besteden aan de ’

voorbereiding van groote werken. ‘Waar hij een specialen

eisch stelt, ware te bedingen, dat hij 3 jaren werkzaam

blijft. zonder met verlof te gaan.

De heer Wieland … Krijgt hij eene goede betrekking in

Holland, dan blijft hij na verlof te hebben genoten weg.

De heer Van Campen. Wij weten hoe dat gaat met

ambtenaren.

De Voorzitter.” No. 2 der voordracht staat een heel stuk

bij No. 1 ten achter. Trouwens No. 2 kan eerst in Mei

1919 zijne tegenwoordige betrekking nederleggen. .

De heer Van der Voort. No, 1 zal hoogstwaarschijnlijk

wel aannemen. 7

De Voorzliter … Zoo iemand kijkt goed rond in Europa enis

na ommekomst van zijn verlof méér waard voor de Gemeente.

De heer SnelIk ondersteun het voorstel-Van Campen

tot het plaatsen eener nieuwe advertentie.

De heer Van der Voort:. Het voorstel is niet aan te be-

velen, nieuwe candidatetf zullen zich niet voordoen.

De heer Van Campen. Dan betaalt de Raad f 1000.—

per maand. ‘

De Voorzitter … leder dersollicitanten stelde reeds eischen,

met eene nieuwe oproeping schieten wij niets op. De Raad

is sinds Mei 1918 bezig de beschikking te verkrijgen over

een Ingenieur-Directeur der G. W. Het blijft ronddraaien
in een cirkel.
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(De heer Wieland verlaat de Vergadering).
De heer StocksmeierNa verlof te hebben genoten, zal

No. 1 zeker wel zes jaren willen doordienen, het pleit voor
hem, dat hij zich eerst op de hoogte van de toestanden
hier wil stellen, het is een bewijs van zijn ernst.

De heer Van der Voort. Of van weinig vertrouwen in
den Raad.

De heer. Stocksmeier Dient Nummer 1 onder aangena-
me ‘omstandigheden, dan zal hij zeker wel 2 jaren willen
wachten alvorens met verlof te gaan.

De héer SnelIn stemming ware te brengen het voor-
stel, den te benoemen persoon eerst over 3 jaren met
verlof te doen gaan. | |

De VoorzitterEerst gestemd over het al of niet plaat-
sen van een nieuwe oproeping.

Bij stemming staken de stemmen.

Dit punt zal in de e. v. vergadering derhalve opnieuw
aan de orde worden gesteld.

Punt 7: Betaalbaarstelling van een bedrag van
f 355.86 wegens aan deze Gemeente te
veel uitbetaalde opcenten op de inkomsten-
belasting over de maand Maart 1917.

De Raad machtigt de verjaarde vordering ten laste der

begrooting te brengen.

Punt 8: Verbetering van het brandalarm.

De Voorzitter” De Technische Commissie stelt „voor, te
harer beschikking een bedrag van f 6000.— te stellen om

in overleg met den Directeur der G. W., een alarminrich-



á5 October 1913. — 408 —

| ting tot stand te doen brengen.

De heer Van Campen. Ik ben sterk tegen de voorge-

stelde uitgave, het tong-tong-systeem heeft door de. eeuwen

"heen bewezen te voldoen.

De MesmanAlhoewel ik vroeger datzelfde idee had,

ben ik daarvan teruggekomen. Bij den laatsten brand heb

ik niets var een tong-tong gehoord.

_ De heer Van der Voort” Bovendien geeft de tong tong

niet aan, waar de brand is.

Met 4 tegen 2 stemmen wordt besloten de gevraagde

machtiging te verleenen. * |

Punt 9: Voorste' betreffende het landgoed Marna-

djang (Schrijven No 2252/28 dd. 30 Sep-

tember 1918).

De Voorzitter. De heer Mesman vestigde er de aandacht

op, dat het niet zijne bedoeling is geweest, gratis op Ma-

Madjang te blijven wonen als compensatie voor te houden

_ toezicht.

De heer Mesman. Ik wilde vanaf 1 October 1918 tot het

oogenblik, waarop ik het huis verlaat, gaarne huur betalen.

De VoorzitterDaarte,en zal wel geen bezwaar bestaan.

Thans de leden aangewezen tot overneming van het land.

Tot lid der Commissie worden benoemd te heeren W.F.

“_van Campen, Mas Noer Alim daeng Marewa en G. Wieland,

terwijl ambtshalve aan de Commissie wordt toegevoegd

de Directeur der G. W.

De Voorzitter. In verband met het vergevorderd uur,

wilde ik voorstellen het houden eener zitting met gesloten

deuren te verdagen.



— 499 — 15 October 1918.
jn

Aldus wordt besloten.

Te 9.30 ure des avonds wordt de vergadering gesloten.
De heer Van der Voort.” Heer Voorzitter, U zoude nog

eene mededeeling doen. |

De Voorzitter.” Ik heropen de Vergadering. Naar aan-
leiding van een ingezonden stuk in een der plaatselijke

bladen van een lid van het Stembureau, wilde ik toc-

lichten, hetgeen ik ook reeds den heer Van der Voort
mededeelde, dat mij niet is opgevallen, dat de uitlatin-
gen van den heer Van Beusekom als een protest waren
bedoeld. De kwestig van sluiting van de stemming is
toe te schrijven aan het onregelmatig loopen eener Ge-

meenteklok; is een verwijt te maken, dan valt dat op mij

terug. Aan eene dergelijke vergissing maakt een voorzitter

van een Stembureau zich maar éénmaal schuldig, in den
vervolge zal op het gelijkzetten der uurwerken speciaal

worden gelet,

Te 9.32 ure des avonds wordi de zitting opgeheven.

Voor de opmaking:

De Secretaris:

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering .

van 26 November 1918

De Burgemeester,

DAMBRINK.
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