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NOTULEN- van het verhandelde ín de Openbare

Vergadering van den Raad der Gemeen-

te Makassar, gehouden op Dinsdag, den

17en December 1918, ten Raadhuize.

 

“ Voorzitter „ De Burgemeester.

 

AGENDA:

1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 4 …

November 1918.

2, Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw-verkozen

lid, den heer H. J. T. Bijlmer.

“3. Verordening tot wijziging der Verordening tot hetheffen:

en invorderen eener belasting op het houden van open-

bare vermakelijkheden in de Gemeente Makassar, van:

10 Maart 1914, afgekondigd in de Javasche Couranten

van 25 Augustus 1914 No. 68 en van 27 November

__1914 No. 95.

4. Verordening tot wijziging van de Verordening tot hef-

fing en invordering eener belasting op den verkoop

van saguweer en brom van den len Februari 1918,

afgekondigd in de Javasche Courant van den 28en

Maart 1918 No. 26.

5. Verordening tot heffing van opcenten op de aanslagen

in de algemeene belasting op de bedrijfs- en andere

inkomsten van de Inlandsche bevolking in de Gewesten

buiten Java en Madoera.

6. Verordening tot heffing van opcenten op de aanslagen
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10.

IL.

in de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten

in de bezittingenbuiten Java en Madoera.

Voorstel van het Raadslid Snel dd. 22 October 1918

betreffende salaris van den Secretaris.

Ontwerp en begrooting betreffende het werk: Verbe-

tering van een gedeelte van den. van Schelleweg.

Rekest zonder datum van de N,V. Bouw-Maatschappij

„Haga’’, inzake aanleg van een trottoir en rooien van

een boom.

Aanstelling van een Gemeentekashouder.

Schrijven No. 162/C10 dd. 27 November 1918 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden betref-

“fende terrein voor een nieuw Europeesche- en Chinee-

12.

13.

14,

15.

„sche begraafplaats.

Brief dd. 28 November 1918 van het Raadslid Snel

betreffende 's Raads Secretaris.

Telegram dd. 29 November 1918 van het Hoofd van

den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst betreffende

ziekenhuis. |

Afschrift-Gouvernementsbesluit No. 60 dd. 20 Novem-

ber 1918 inzake aanleg eener drinkwaterleiding alhier.

Schrijven No. 944/H19 dd. 31 October 1918 van den

Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden inzake.

heffing van opcenten op de Inkomstenbelasting van -

aan-boord-woonachtigen.

SUPPLETOIRE AGENDA:

. Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van 26

November en 4 December 1918.

Betaalbaarstelling van een bedrag van f 25.10 ten laste

van den post voor „Onvoorziene Uitgaven’,



10.

11.

12.

13
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Rekest dd. 6 December 1918 van den heer Thoeng

Liong Hoei alhier om een terrein, verpondingsnum-

mer 1190, te mogen aanwenden voor familie-begraaf-

plaats. |

Rapporte der Bibliotheek-Comnfissie dd. 10 Decem-
ber 1918.

Schrijven No. 560/13 dd. 27 September 1918 van den

Voorzitter van den Raad Gemeente Pematang Siantar

inzake Regeeringssteun ten aanzien van Gemeentelijk

Onderwijs. |

Apostil van den Gouverneur van Celebes en Onder-

hoorigheden ‘No. 1079/H19 dd. 9 December 1918 inzake

toekenning van subsidie van Regeeringswege aan on-

derwijsinrichtingen uitgaande van locale ressorten.

Voorstel-Van Campen dd. 30 October 1918 inzake be-

lasting op luifels enz.

Bepaling van den datum van indiensttreding van den-

Chef-Teekenaar W. van Ewijk. |

Aanwijzing van een lid der Huurcommissie wegens

bedanken als zoodanig door den heer A. Mesman.

Schrijven No. 3075/11 dd. 23 November 1918 van den
Isten Gouvernements-Secretaris betreffende samenstel-

ling der Huurcommissie.

Aanwijzing van twee leden der Hygiënische Com-

missie. Ì

Schrijven No, 4344/5 dd. 4 December 1918 betreffende

verbod aan de Gemeente Ambtenaren tot het verrichten

van werk voor particulieren.

. Voorstel tot restitutie aan den heer Thio Soeng Tjeng

van een bedrag van f 450.—.
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14, Verordening op de heffing van eene belasting

op de onbebouwde en de niet-voldoende bebouwde

perceelen in de Gemeente Makassar.

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

pen, H. E. E‚ Chavannes, Mas Noer Alim daeng

Marewa, Noeroeddin daengMagassing,: J. Sitanata,

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

en G. Wieland. |

Afwezig met kennisgeving zijn de leden H. Mesman wegens

ongesteldheid en A. W. G. Stigter wegens uitste-

digheid, zonder kennisgeving de leden: J. A. E.

van Deursen, Hoesing, Lie Eng Hoei en Mr.

_H. A. Pet.

Er is één vacature: (H, W. van der Voort).

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

_ Te 6.38 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering. |

Voorzitter … Het nieuw-verkozen lid, den heer Mas Noer

Alim, roep ik van harte welkom toe en hoop, dat hij lang

als Raadslid zitting moge hebben.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der vergade-

ring van 4 November 1918.

De Voorzitter: De concept-Notulen dezer Vergadering,
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welke geen voortgang ‘kon hebben wegens onvoltalligheid,

werden in verband met den onbeduidenden inhoud niet in

rondlezing gezonden, zoodat ik den Secretaris verzoek ze

voor te lezen.

Geen der leden op-of aanmerkingen hebbende, worden

de Notulen Goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 2: Onderzoek van den geloofsbrief van het

nieuw-verkozen lid, den heer H. J. T.

Bijlmer.

De Voorzitter: Mag ik den heeren Chavannes en Stocks-

meier verzoeken, den ingedienden geloofsbrief en de ver-

deringekomen bescheiden te onderzoeken ?

Nadat de betreffende stukken zijn onderzocht en accoord-

bevonden, worden ze onder de overige leden gecirculeerd

Besloten wordt tot toelating van den heer H. J. T, Bijlmer.

Punt 3: Verordening tot wijziging der verordening

tot het heffen en invorderen eener belas-
ting op het houden van openbare vermake-

lijkheden in de Gemeente Makassar, van 10
Maart 1914, afgekondigd in de Javasche

Couranten vam 25 Augustus 1914 No. 68

en van 27 November 1914 No. 95.

De Voorzitter: Wenscht een der leden algemeene be-

schouwingen te houden? De ontwerp-verordening heeft

vanaf 25 October j.l, ter visie gelegen.

Geen der leden daartoe den wensch te kennen gevend,

wordt overgegaan tot artikelsgewijze behandeling.
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DeVerordening wordt ongewijzigd vastgesteld.

Punt 4: Verordening tot wijziging van de verorde-

ning tot heffing en invordering eener

belasting op den verkoop van saguweer en

brom van den len Februari1918, afgekon-

digd in de Javasche Courant van den 28en

Maart 1918 No 26

De Voorzitter. Bij nader inzien dienen ook de artikelen

5 en 6 in dien zin te worden gewijzigd, dat het woord

kwartaal (talen) moet worden vervangen door maand(en),

terwijl in regel 4 van art. 6 het woord „vierden” dient te

worden vervangen door „twaalfden”. Wenscht een der le-

den algemeene beschouwingen te houden ?

Daartoe geeft geen der leden den wensch te kennen.

Na artikelsgewijze behandeling wordt de Verordening,

aangevuld als door den Voorzitter voorgesteld, goedgekeurd

en vastgesteld.

Punt 5: Verordening tot heffing van ‘opcenten op

| de aanslagen in de algemeene belasting

op de bedrijfs en andere inkomsten van

de Ínlandsche bevolking in de gewesten

buiten Java en Madoera.

De Voorzitter: Bij het uittikken der-noot aan den voet

der ontwerp-verordening Zijn eenige woorden uitgevallen; -

op de ter visie gelegde stukken werd deze omissie hersteld.

De zin had nl. moeten luiden: „dan zouden de woorden:

voor hem, die niet en meer dan f 1890,— voor hem, die
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wel is aangeslagen” enz. Aan de Verordening-zelve, doet

deze aanvulling niets af. Het ontwerp heeft eveneens van-

af25 October jl. ter lezing gelegen. Wenscht een der le-

denalgemeene beschouwingen te houden ? |

De heer Snel” In het huidig stadium kan ik me on-

mogelijk ft deze verordening vereenigen. De Gemeente
heeft de laatste jaren grootendeels hare aandacht gewijd

aan de belangen der Europeanen, niet aan die der Inlan- |

ders. Zaten deze laatstener breed voor, dan zoude wellicht

eene dergelijke verordening reden van bestaan hebben, doch

reeds een zeer groot deel der Gemeentelijke inkomsten

wordt-zij het indirect-door de Inlanders opgebracht, zooals

de belasting op de openbare vermakelijkheden. Het is daar-

om, dat ik ten zeerste toejuich de ontwerpverordening op

de heffing van eene belasting op de onbebouwde en de

niet voldoende-bebouwde perceelen, straks in behandeling

te nemen. In eene bijeenkomst van Directeuren der verschil-

lende Depaártementen, verklaarde de Regeeringsgemachtig-

de, de heer Mr. Talma, in 1914, dat het onmogelijk is, In-

landers nog meer te belasten, daar het maximum reeds is

bereikt. Toch heeft de Regeering niet geaarzeld, dien be-

lastingdruk nog te verhoogen, en wel indirect door de op-

schroeving van de boomprijzen. De honger staat voor de

deur, voor Java alleen komt men 1 millioen picol rijst te

kort, het is de vraag, of de Inlander de hooge voedselprij-

zen zal kunnen betalen. Bovendien, de Gemeente heeft na-

genoeg nie!s voor deze bevolkingsgroep gedaan. De Inlan-

ders verzwijnen in hunne kampongs, de Gemeente moest

zich schamen als hier een vreemdeling kwam om dat te

zien. Weliswaar treft de opcentenheffing alleen de inko-
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mens boven f 630.— per jaar, doch in verband met de

dure tijden is dat minimum veel te laag. Met het oog op

de speciale tijdsomstandigheden ware het ontwerp in te

trekken, de Commissie voor de financiën moet maar naar

andere middelen omzien. |

De Voorzitter … Bij mij bestaat er geen bezwaar tegen, het

ontwerp terug te nemen, doch op de onjuistheid van het

betoog van den heer Snel wil toch even wijzen. Als U,
heer Snel, mijne toelichting op het ontwerp goed had gelezen,

zou U bekend zijn, dat het minimumvan f 630. — inderdaad

belangrijk hooger is, gelet op de weinige nauwkeurigheid,

welke bij het doen van aangiften kan worden aangenomen

te worden betracht, zoodat inderdaad slechts zij belasting-

plichtig zullen worden aan de Gemeente, die een veel

hooger inkomen genieten. Voorts beweert de heer Snel, dat

voor Inlanders niets wordt gedaan, dat is niet juist. Het

Bouw-en Woningtoezicht doet veel voor de inheemsche be-

volking ter plaatse, doch alles gaat niet in een vloek en

een zucht. Bovendien de invloedssfeer der locale ressorten

strekt zich niettot de kampongs uit, de Gemeente heeft met

kampongs geen bemoêienis. Ook de opmerking omtrent de

opschroeving der boomprijzen is onjuist, vele voedings-

producten als rijst enz. zijn vrij van rechten, terwijl op vele

andere een minimumtarief van toepassing is. Ik geloof niet,

dat daardoor de prijzen veel zijn gestegen. De Gemeente

moge zich tot nu toe niet vaak bewogen hebben op het
terrein der Inlanders, het te bouwen ziekenhuis zal in de

eerste plaats aan de behoeftige Inlanders ten goede komen.

De Gemeente haalt zich daarmede een zwaren financieelen

last op de schouders. De belasting zal slechts 300 personen
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treffen, een bijzonder klein deel dus van de talrijke hier

wonende Inlanders. Ik vermeen het niet wenschelijk, de

verordening terug te nêmen.
De heer Van Campen: Waarom zouden de gegoede In-

landers niet, bijdragen inhet Gemeentelijk budget? Waarom
de kleine Europeanen, met een inkomen van f 75 wèl?Er

zijn welgestelde Inlanders, die halve kampongs bezitten.

De VoorzitterZooals reeds opgemerkt, zullen 300 Inlan-

ders van de circa 30.000 een bedrag van f 2500.— opbrengen,
men kan niet zeggen, dat zoo ’n belasting zwaar drukt. De

hoogstaangeslagenen over 1917 worden gesteld op een

belastbaar inkomen van f 12000 tot f 15000 ’s jaars. fk
vraag me af, of deze niet behooren bij te dragen in de

Gemeentehuishouding ?

… De heer Snel: U zegt, de Gemeente heeftgeen bemoeienis
met de kampongs, dat is een reden te meer, om er ook
geen centen vandaante halen. Rijst wordt niet belast, doch
voor de katoentjes b.v. werden de invoerrechten verhoogd,
zoo ook op garen, band enz. : de prijzen zijn aardig ge-

stegen, ondanks de Regeeringstoezegging. Wij kunnen die
verhoogingen stellen op 2 maal den normalen prijs, al zal

het wel 3 maal moeten zijn. De bouw van het ziekenhuis
is toekomstmuziek: het volgend jaar is het er nog niet,
bovendien is dat geen aanleiding om de heffing van be-
lasting te wettigen. Leefden wij in normale tijden, dan zouden
wij over het voorstel kunnen piekeren, de belasting treft
Inlanders, die iets meer f 630.— inkomen per jaar hebben.

Het gros loopt van f 630.— tot f 1000.— 's jaars. Hen te
treffen is niet gemotiveerd, ik stem tegen.

De VoorzitterHet is de kwestie, wat dient eerst te
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worden gedaan: den Inlander niet belasten en hem aan zijn

ot overlaten, of hem wel billijk belasten en aan te vangen

met de verbetering der toestanden ?

De heer Snel: Zij betalen toch reeds jarenlang aan het

Gouvernement. e |

De Voorzitter. De Inlander betaalt niets aan de Gemeente.

De belasting op de openbare vermakelijkheden is een ge-

heel-vrijwillige, zoolang hij 5 cents voor een bioscoop over

heeft, kan hij ook wel den eenen cent belasting betalen. In

andere opzichten profiteeren de Inlanders zeer zeker van

den vooruitgang der Gemeente. Betalen zij aan de Gemeente

óók wat, dan iser reden te meer, om iets voor hen te

gaan doen.

Met 8 tegen 2 stemmen wordt besloten de behandeling

van het ontwerp uit te stellen, totdat normale tijden zullen

“ zijn aangebroken.

Punt 6: Verordening tot heffing van opcenten op

de aanslagen in de belasting op de bedrijfs-

en andere inkomsten in de bezittingen buiten |

Java en Madoera.

De Voorzitter” Ook dit ontwerp werd Uw College den

25en October j.l. aangeboden. Het is een soortgelijk ont-

werp als het daareven behandelde, doch heeft uitsluitend

betrekking op de Vreemde Oosterlingen.

De heer Snel: Ik stel voor, de behandeling van dit ontwerp

eveneens uit te stellen.

„De Voorzitter» Met uitstellen der behandeling van dit

“ontwerp kan ik me nog minder vereenigen dan met het

vorige. Vreemde Oosterlingen, niet in kampongs wonende,
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profiteeren zeker van hetgeen de Gemeente doet, zelfs in

meerdere mate dan vele Europeanen, want de beste en best-

onderhouden wegen zijn die in het Chineesche kamp. De

Regeeringssubsidie voor verbetering van wegen komt hoofd-

zakelijk hunne wijken ten goede. Als er één bevolkingsgroep

profiteert van de Gemeente, is het zeker de Chineesche. Er

is geen enkele reden hen niet te belasten.
De heer SnelDe verbetering der wegen is blijkbaar het

eenige, wat voor hen is gedaan. Met een subsidie der Re-

geering worden de wegen verbeterd, dus de Gemeente deed

nagenoeg niets voor hen. Inderdaad profiteeren enkele

Chineezen mede van den goeden toestand der wegen in-

hunne wijken, speciaal echter toch de Europeesche han-

delshuizen. Het gemak voor de neringdrijvende kleine Chinee-

zen van goede wegen is nietzooheel groot, zij loopen iets

beter over den weg en hunne goederen worden wat ge-

makkelijker vervoerd, dat is alles. Ik ontken pertinent, dat

een ander dan de Europeesche groothandel van de goede

wegen profiteert en acht daarom de heffing eener belasting

ongemotiveerd. _ |

De Voorzitter. De Regeeringssubsidie voor verbetering

der wegen is juist totnutoe uitsluitend besteed aan de we-

gen in het Chineesche kamp, niet voor andere wijken. De

verlichting is daar even goed als elders, de Chineezen

profiteeren in alle opzichten evenveel als de Europeesche

bevolking.

De heer Snel: Van welk bedrag betalen de Europeanen

belasting ?

De Voorzitter: Vanaf een inkomen van f 75— per

maand,
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…_ De heer Snel. Dus betalen de Chineezen méér!

_De Voorzittêr» Voor Chineezen is het minimum f 50.—

‘per jaar.

De heer The Liong Tjiang: Van een maandelijksch inko-

men van f 20.— wordt f 6. belasting aan het Gouverne-

ment betaald.

De Voorzitter : Neen, slechts f 6.48. Het is mogelijk, dat

Uw berichtgever hooger werd. aangeslagen dan hij had

opgegeven. Er is geen bezwaar tegen, het minimum te

verhoogen tot f 75.—. .

De heer The Liong Tjiang: In deze dure tijden is het

opbrengen van meer belasting te zwaar.

. De heer Stocksmeier … Het minimum ware gelijk të stel-

len met dat voor Europeanen.

Het voorstel-Snel tot uitstel der behandeling, in stem-

ming gebracht, staken de stemmen, zoodat in eene volgen-
de zitting eene beslissing wordt genomen.

De Voorzitter” Als alle belastingvoorstellen worden af-

gestemd, zal de Gemeente geld te kort komen.

De heer Wieland: Ik stem tegen elk belastingontwerp,

_ het zijn toch slechts lapmiddelen. Laat de Gemeente vijftig

opcenten op de Inkomstenbelastingheffen.

Punt 7: Voorstel van het Raadslid Snel dd. 22
„October 1918 betreffende Salaris van den

Secretaris.

De Voorzitter.” Het voorstel-Snel is U uit de laatst-

gehouden Raadszitting met gesloten ‘deuren bekend, De

kwestie is in die Vergadering van alle kanten bekeken.
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‚De heer SnelEr is door mij een voor den Raad be-

stemde toelichting op het voorstel ingediend.

De Voorzitter” Neen Uw voorstel volgde uit het vroeger
medegedeelde.

De heer Snel.… De Locale Raden-Ordonnantie schrijft voor

dat alle stukken ter kennis van den Raad behooren te

worden gebracht. |

De Voorzitter.” Uwe toelichting was gericht aan den

Voorzitter, niet aan den Raad. |

De heer Snel. Dus betrof het eene Raadszaak. |

De Voorzitter … U heeft dingen în die toelichting mede-

gedeeld, welke met de kwestie niets te maken hebben.

De heer Snel. Daarom had ik U reeds verzocht, dien

eenen zin eruit te lichten. Ik stel er prijs op, dat de toe-

lichting ter kennis van den Raad wordt gebracht. Het is

mogelijk, heer Voorzitter, dat U mijne bedoeling verkeerd

heeft begrepen. De toelichting vloeit niet voort, uit vroeger

gehouden discussies.

De Voorzitter: Ik herhaal nogmaals, dat de toelichting

aan den Voorzitter, niet aan den Raad was gericht. Uit Uw

gesprek heb ik opgemaakt, dat de toelichting kon vervallen.

De heer Snel: Steeds richt ik mijne voor den Raad be-

stemde brieven aan den Voorzitter. Mijne bedoeling is na-

tuurlijk, ze bij denRaad voor te brengen. In den vervolge

zal ik ze derhalve aan den Raad richten.

De Voorzitter. Bezwaar heb ik er niet tegen, de toe-

lichting alsnog ter kennis van den Raad te brengen.

De heer Van Campen: Waar de toelichting niet bij het

voorstel ter visie lag, kan het voorstel-Snel niet in behan-

deling worden genomen.
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De Voorzitter: De kwestie kan worden behandeld in een

der eerstvolgende zittingen. —

Aldus wordt besloten.

Punt 8: Ontwerp en begrooting betreffende het

werk: verbetering van een gedeelie van

den Van Schelleweg. ,

De Voorzitter: De begrooting beloopt een bedrag van

f 25200.—. Na goedkeuring der begrooting door de Re-

geering, zal deze som, in mindering worden gebracht van

de regeeringssubsidie van dit jaar ad f 40.000.—. Er is tot he-

den pas f 15256.— aangevraagd, er rest dus nog f 24744—.,

_ De heer Snel: De Regeering zal denken, waar de Ge-

meente zoo laks is, moet het restant der subsidie maar in

’s Land kas worden teruggestort. Waarom is het gansche

‘bedrag der subsidie niet aangewend ?

De Voorzitter. De Directeur der G. W. zal de kwestie

wel kunnen toelichten,

De Directeur der G. W.. Gebrek aan personeel is oor-

zaak geweest van de vertraging; 3 ad 4 jaren geleden heb

ik reeds om de aanstelling van een teekenaar verzocht,

doch de Raad had bezwaren.

De heer Stocksmeier: Die toelichting van den Directeur

der G. W. begrijp ik niet goed. Een teekenaar maakt toch

geen begrooting.

De Voorzitter … Projecten konden niet worden opgemaakt

‚ bij gebrek aan een teekenaar. Aan zoo’n verbeteringswerk is

heel wat verbonden: ophoogingen, afwatering, enz, komen

erbij te pas, dus veel teekenwerk. Eenspeciaal teekenaar

was er vroeger niet, alleen waren er opzichters in dienst.
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De Directeur der G.W.: De eerste subsidie werd 25
September 1917 verkregen en nog datzelfde dienstjaar
verwerkt. Wordt het thans aangevraagde bedrag spoedig

verkregen, dan kan het nog dit jaar worden verwerkt.

De VOOr Ter bespoediging der afdoening waren

de Notulen €op ditpunt betrekking hebbende staande de Ver-

gadering goed te keuren en te arresteeren.

Aldus geschiedt.

Punt 9: Rekest zonder datum van de N.V, Bouw-

Maatschappij „Haga”, inzake aanleg van

een trottoir en rooien van een boom.
De VoorzitterDe inhoud van mijn betreffend schrijven

is U bekend, ik stelde o. m. voor, eene retributie te heffen

van f 15.— per maand.

Het concept-besluit wordt goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 10: Aanstelling van een Gemeentekashouder.

De Voorzitter: Bij brief No. 4325/5 dd.2 dezer, verzocht

ik Uw College zich in principe uit te spreken omtrent de

vraag, of, indien bij den Gemeentedienst een betrekking te

vervullen valt, en onder de Gemeente-ambtenaren een ge-

schikt candidaat voorkomt, die de betrekking ambieert, het

nog noodig is, candidaten voor die betrekking van buiten

op te roepen. Ik voor mij zou die vraag ontkennend willen

beantwoorden, aangezien naar mijne meening het aanbeveling

verdient, om bij benoeming tot betrekkingen in den Ge-

meentedienst aan de eigen ambtenaren de voorkeur te geven

boven candidaten van elders. Wordt dit standpunt door den

Raad gedeeld, dan kan de sollicitatie van den Commies

Meyer dadelijk in behandeling worden genomen. Waar zijn
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onmiddellijke chef een gunstig getuigenis van hem aflegt

en hij door den Secretaris geschikt geoordeeld wordt voor

de te vervullen betrekking van Kashouder, beveel ik hem.

bij Uw College voor eene benoeming tot die betrekking aan,

ingaande per 1 Januari 1919.

In principe wardt besloten bij vacatures het*Gemeente-

personeel de voorkeur te geven.

De heer Wieland. Het geldt een promotie van een amb-

enaar, er is één candidaat, dus schriftelijke stemming is

niet noodig.

De heer Snel: Eik Raadslid heeft het recht opeen ander

te stemmen.

Met algemeene stemmen (1 stem. van onwaarde,t blanco

stem wordt uitgebracht) wordt tot Gemeentekashouder ber.

noemd de heer J. Ph. Meyer op eene aanvangsbezoldiging

_ van f 300.— per maand, met ingang van den ten Januari 1919.

Punt 11: Schrijven No.162/C 10 dd. 27 November 1918
van den Gouverneur van Celebes en On- .

derhoorigheden betreffende terrein voor

een nieuwe Europeesche en Chineesche

begraafplaats. |

De Voorzitter. Met de afbakening van het terrein is

ren doende, terwijl de afkoop van de inlandsche bezits-

rechten ten overstaan van het Bestuur der Onderafdeeling:

Goa dezer dagen plaats heeft gehad. Er zijn maatregelen

genomen om het perceel te bewaken in verband met de

daarop voorkomende talrijke bamboestoelen.

Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.
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| Punt 12: Brief dd 28 November1918 van het Raads-
“lidSnel betreffende’s Raads Secretaris. 8

De Voorzitter: De inhoud van den brief is U bekend, de

heer Snel beschuldigt ‘den Secretaris van het feit, de kwestie

van het met op één na algemeene stemmen verwerpen van

het in geheime zitting behandelde voorstel-Snel tot ontslagver-

leening aan dien ambtenaar, publiek te hebben gemaakt

of te doen maken. Ik geef in overweging het schrijven in

handen te stellen van den Secretaris, teneinde zich daarop

te. verantwoorden.

De heer Wieland: Dat is niet noodig.

Met op een ‘na algemeene stemmen wordt het voorstel

van den Voorzitter aangenomen. |

De heer Snel: In de slotalinea van mijn schrijven ver-

zocht ik tevens, den Voorzitter op te dragen, in openbare

zitting mede te deelen, dat hetop staanden voet verwijderen

van den Secretaris, niet in mijne bedoeling heeft gelegen,

De heer Van Campen: Thans klapt de heer Snel zelf uit
eene geheime zitting.

De heer Snel. Zooals het voorstel in de krant werd we-

dergegeven, was het absoluut onjuist. Gedeeltelijk is de

inhoud wel juist, doch het hatelijk karakter van het bericht

zit in de woorden „opstaanden voet”.

De Voorzitter Inderdaad was. het bericht, zooals het

daar stond, onjuist, van „op staanden voet” verwijderen

wasn, |, geen sprake.

Punt 13: Telegram dd. 28 November 1918 van het

Hoofd van den Burgerlijken Genéeskundigen

Dienst betreffende ziekenhuis.
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De Voorzitter. De heer Winckel, Adjunct-Inspecteur van

den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, is inmiddels hier
aangekomen en werden reeds uitvoerige besprekingen enz.

gehouden betreffende’ de Ziekenhuisplannen. Ik heb voor

morgenavond de Ziekenhuiscommissie met eenige plaat-

selijke autoriteiten uitgenoodigd tot het bijwonen’ eener con-

ferentie, waarin de heer Winckel nadere inlichtingen zal

verstrekken. Het ligt n. 1. in het voornemen met ophef-

fing van de andere ziekeninrichtingen, een centraal zieken-

huis hier ter stede op te richten. Als Raadsleden de bij-

eenkomst willen bijwonen, zullen ook zij zeer welkom zijn.

Het telegram wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 14: Afschrift-Gouvernementsbesluit No. 60 dd.

20 November 1918 inzake aanleg eener

._drinkwaterleiding alhier.

Wordt voor notificatie aangenomen.

Punt 15: Schrijven No, 944/H19 dd. 31 October 1918

van den Gouverneur van Celebes en On:

_ derhoorigheden inzake heffing van opcenten

op de inkomstenbelasting van aan-boord»

woonachtigen,

De Voorzitter,» De bedoeling is een ‘door den Gouver-

neur begane vergissing te herstellen: er werden n. |, eeni-

ge aân boord wonende personen aangeslagen voor de Ge-

meentelijke‘ opcenten op de Inkomstenbelasting alhoewel

de reede niet behoort tot de Gemeente. Het betreft aan-

“slagen over de jaren 1917/8 in totaal beloopende een be-
drag van f 83.13, Waar de heffing onrechtmatig plaats
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vand, dient teruggaat te geschieden, De Gouverneur wilde
zich bereidwillig belasten met de terugbetaling aan be-

Janghebbenden.

De heer Van Campen … Dat isweder zoo’n zelfde auentie

we indertijd met de heeren De Groot.

__De Voorzitter De opcenten werden onrechtmatig gehe-
ven, terugbetaling moet dus geschieden.

Aldus wordt besloten,

De heer Van Campen. Het is onbillijk, dat dergelijke

personen vrijloopen van opcentenbetaling.

De Voorzitter. Ik houd me aanbevolen voor de indiening

van een ontwerp- verordening, indien U eene andere rege-

ling wenscht. Thans de suppletoire agenda behandeld, wel-

ke dus eigenlijk in eene nieuwe vergadering in behandeling

komt. Terugkomende op het werk: Verbetering van een ge-

deelte van den Van Scheileweg, wilde ik nog voorstellen,

den Directeur der G. W. te machtigen, stappen te doen tot
het nu reeds verzamelen van grind, enz., in afwachting van

het tijdstip, waarop met de verbetering kan worden aan-

gevangen.

De Raad verleent de gevraagde machtiging.

Punt 1: Arresteering van de notulen der vergade-

ringen van 5 November en 4 December

1918.

De VoorzitterDe concept-Notulen van de Vergadering

van 26 November j. |. werden nog niet van de leder
ferugontvangen, zoodat de Notulen niet kunnen worden
goedgekeurd en gearresteerd.
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Punt 2 Betaalbaárstelling van een bedrag van f25.10

1 sten laste van den post voor „Onvoorziene

uitgaven”,

De Voorzitter Het betreft de reis- en verblijfkosten. van

‘den heer Siegers van Maros naar hier, opgeroepen om als

gêtuige te worden gehoord in de zaak Gemeente contra Mr.

J.J. K. de Wit.

_ De Raad verleent de machtiging tot betaalbaarstelling.

Punt 3: Rekest dd. 6 December 1918 van den heer

_ Thoeng Liong Hoei alhier om een terrein,

verpondingsnummer 1190, te mogen aans

wenden voor familiesbegraafplaats.

De Voorzitter: Het betreffend rekest werd in handen ge-

steld van den Directeur der G. W., doch nog niet van hem

terugontvangen. Voorgesteld wofdt derhalve dit punt van

de Agenda af te voeren. |

Aldus wordt besloten. :

Punt 4: Rapport der bibliotheek-commlssie dd. 10

Decémber 1918.

“De Voorzitter.” Het rapport heeft ter visie gelegen. In

Maart van dit jaar werd eene Bibliotheek-Commissie inge-

steld, welker taak het zoude zijn, overleg te plegen met het

Makassaarsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

alhier, inzake het aan de Gemeente eventueel overdragen

“ van’ het beheer der boekerij. Het overleg heeft door bijzon?

dere omstandigheden nog niet plaats kunnen hebben, Z00-

dat de kwestie in hetzelfde stadium verkeert als toen de
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Commissie werd aangewezen. Waar de Heer Mr. Pet bedankte
als Raadslid, wil het mij wenschelijk voorkomen, t.z.t. een

nieuw lid voor de bedoelde Commissie te benoemen. Haast
is er niet bij.

Hetrapport wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 5: Schrijven No. 560/13 dd. 27 September
[918 van den Voorzitter van den raad der
gemeente Pematang Siantar inzake regee-
ringssteun ten aanzien van gemeentelijk
onderwijs.

Punt 6: Apostil van den Gouverneur van Celebes
en Onderhoorigheder"*No. 1079/HI9 dd 9
December 1918 inzake toekenning van sub-
sidie van regeeringswege aan onderwijsin-
richtingen, uitgaande van locale ressorten.

De Voorzitter: Het betuigen van adhaesie aan het rekest
van den Raad der Gemeente Pematang Siantar wil me over-
bodig voorkomen, daar de Regeering zich nog níet heeft
uitgesproken over de nieuwe subsidieregeling, binnenkort
echter zal eene beslissing ter zake worden genomen. Bo-

vendien is het voorstel van dat College zeer vaag en zal

met adhaesiebetuiging trouwens niet veel worden bereikt,

Wordt tot deponeering besloten.

Punt 7: Voorstel-Van Campen dd. 30 October 1918

inzake belasting op luifels, enz.

De Voorzitter: Dit punt heb ik op de Agenda doen plaat-

sen, daar ik alvorens het voorstel in studie te nemen, eene
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beslissing wilde uitlokken of een dergelijk belastingobject

“de goedkeuring van den Raad heeft.

De heer Van Campen. Aan het begin van de Passer-

straat wordt de pas grondig in orde gebrachte weg bedor-

ven door het nedervallend dakwater. Het daardoor noodig

wordende stoppen van gaten, kost der Gemeente hoopen

geld. Het is me bekend, dat de Bouw-en Woonverordening

het aanbrengen van goten voor afvoer van dakwater voor-

schrijft, doch met het opleggen van boeten, welke ín ’s

Lands Kas worden gestort, heeft de Gemeente de gemaakte

kosten niet terug. Ik wil daarom eene verordening vaststel-

len op de uitstekende luifels, welke boven een gedeelte

van den weg zijn aangebracht, dezen gedeeltelijk als het

ware occupeeren.

De Voorzitter: Tal van processenverbaal zijn verleden

jaar opgemaakt tegen eigenaars van huizen, die geen be-

hoorlijke goten hadden aangebracht, terwijl onlangs bij ad-

vertentie nogeens de aandacht van het publiek op het be-

paalde bij de Bouw-en Woonverordening nadrukkelijk werd

gevestigd.

De heer Van Campen. Bij zware regens lekken de go-

ten op vele plaatsen en bederven de straat.

De Voorzitter … Eigenaardige gevallen doen zich voor:

een Chinees wilde indertijd eene dakgoot aanleggen, doch

achtte het toenmalig Hoofd van Plaatselijk Bestuur, de

heer Schadee, het beter eene straatgoot aan te brengen,

waarvan de Gemeente de helft der aanlegkosten voor hare

rekening zoude nemen. Het gaat niet aan nu dien man te

dwingen, opnieuw kosten te maken om nu dakgoten aan

te brengen. Het behoort tot de taak van den Rooimeester
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erop te letten, dat aan het voorschrift de hand wordt ge-
houden. Belasting te heffen op luifels wil me erg fiscaal
voorkomen.

De heer Van Campen … Die aanbrengers van luifels ma-
ken even goed gebruik van den openbaren weg als een
Inlander, dfe voor een paar centen rijst verkoopt.
De Voorzitter. Het lijkt veel op eene belasting op het

luchtruim, Uw motief voor de heffing deel ik niet. De
Raad echter besluite in principe tot al of niet heffen eener
dergelijke belasting. Waarom is door den voorsteller geen
ontwerpverordening aangeboden, aan een brief alleen heeft

de Raad niets.

De heer Wieland. Met het voorstel ga ik heelemaal
niet accoord. Het is echter een feit, dat zeer veel wegen

worden vernield door het nedervallend dakwater. Wordt
eene dergelijke verordening toch ontworpen dan kunnen
meteen de uithangborden worden belast.

Met 6 tegen 4 stemmen wordt besloten eene ontwerp-
verordening den Raad te doen toekomen: de heer Van

Campen zegt toe t.z.t. een ontwerp te zullen indienen.

Punt 8: Bepaling van den datum van indiensttre-
ding van den Chef-Teekenaar W, van
Ewijk. |

De Voorzitter.” Mijn aan Uw College gericht schrijven
No. 4440/5 dd. 14 dezer is U bekend, en dus ook het motief,
dat mij ertoe leidde, voor te stellen den heer Van Ewijk
te beschouwen per 3 December j.l. in dienstte zijn getreden.

De heer Wieland. Laat de Raad hem de volle maand

uitbetalen.
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Z.h.s. wordt besloten de indiensttreding van den heer

W. van Ewijk te beschouwen te hebben plaats gehad op

den 3en December 1918.

Punt 9: Aanwijziging van een lid der Huurcommis-

sie wegens bedanken als zoodanig door

den heer H. Mesman.

De Voorzitter» De heer H. Mesman deed het mondeling

verzoek, nu hij geen eigen huizen meer bezit en vermeen-

de, daardoor niet langer in de Huurcommissie zitting te

kunnen hebben als lid, vertegenwoordigende de belangen

der verhuurders, hem eervol ontslag als zoodanig te ver-

leenen. Alhoewel ik zelf geen bezwaar zie in zijn aanblij-

ven als zoodanig, wijl hij niet aan bepaalde eischen heeft

te voldoen, meende de heer Mesman toch zijn verzoek om .

ontslag te moeten handhaven. Ik heb te zijner vervanging

aanbevolen het plaatsvervangend lid, den heer Oei Soei

Tjoan en in diens plaats den heer F. Mesman.

Gekozen worden de heeren Oei Soei Tjoan en F. Mesman.

De Voorzitter. Aan den heer H. Mesman zal derhalve

eervol ontslag worden verleend onder dankbetuiging voor

de door hem als lid der Huurcommissie bewezen diensten.

Punt 10: Schrijven No, 3975/11 dd. 23 November

1918 van den len Gouvernements Secre-

taris betreffende samenstelling der Huur-

commissie.

De Voorzitter. Bij schrijven No. 3075 11 dd. 23 Novem-

ber jl. verzoekt de le Gouvernements-Secretaris aan Uw

College inlichtingen omtrent de samenstelling der Huur-
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commissie, zulks near aanleiding van een aan de Regee-

ring door den heer Snel ingediend rekest, waarin de mee-

ning wordt verkondigd, dat naar zijn inzien de Huurcom-

missie op onwettige wijze is samengesteld. De Gouverne-

ments-Secgetaris deelt mede, dat, alvorens op het verzoek-

schrift wordt beschikt, de Landvoogd van den Raad nade-

re inlichtingen wenscht te ontvangen. De heer Snel protes-

teerde door middel van dat rekest tegen de samenstel-

ling van de Huurcommissie op den voet van art. 8 der

Huurcommissie-Ordonnantie, wijl volgens zijne meening

eene samenstelling volgens art. 6 mogelijk zoude zijn ge-

weest. Ik releveer nog het Uwen Raad ter kennis gebrach-

te bij mijn schrijven No. 4375/H. C. dd. 6 December j.l.

De heer Snel. Den Raad kan ik mededeelen, dat ik

rechtstreeks aan den Gouvernements-Secretaris antwoord

zond op zijn schrijven No. 3075/11.

| (De heer Snel doet voorlezing van zijnen betreffenden

brief.)

De Voorzitter.” De stukken op deze kwestie betrekking

hebbende, hebben ter visie gelegen, ieder der leden heeft

daarvan dus kennis kunnen nemen. Is U geneigd, heer Snel,

een afschrift van Uwen brief aan den Gouverneur-Generaal,

welks inhoud me tot nu toe onbekend was, aan mij af te

staan ?

De heer Snel. Zeer zeker, Vrijdagavond ontving ik eerst

Uw rondschrijven, Zaterdag d. a v. heb ik mijn antwoord

aan den Gouverneur-Generaal opgesteld.

De Voorzitter. De aangelegenheid zal dus nader in be-

handeling moeten worden genomen. De oppositie van den

heer Snel begrijp ik niet goed; op welk standpunt denkt
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hij, dat ik mij plaatste? Als ik kans had gezien de Huur-

commissie op andere wijze te doen samenstellen dan geschied-

de, waarom zou dat dan niet zijn geschied? Niets ware een-

voudiger geweest dan dat. Ik zelf mag geen Voorzitter zijn,

de heeren Platt en Statius Muller bleken achteraf. geen

neutrale leden in den zin der ordonnantie te zijn. De sa-

menstelling op den voet van art. 6 ware heel wat eenvou-

diger geweest dan die volgens art. 8 Ik was pas acht dagen

als Burgemeester opgetreden, had derhalve geen belangbij

de wijze van samenstelling. Eene andere regeling kon ik

niet aan de handdoen.

De heer Snel. Het idee heeft niet bij mij voorgezeten,

dat U persoonlijk belang of een ander belang bij de zaak

zoude hebben. Welke motieven bij U dan wèl voorzaten,

is mij niet bekend.

De Voorzitter” U heeft toch indertijd aan de discussies

over de Huurcommissie deelgenomen, waarom toen niet Uw

opmerkingen geplaatst ? |

De heer Snel. Met dezen Raad wensch ik niet te discus-

sieeren.

De Voorzitter … Het had op Uwen weg gelegen Uwe bezwa-

ren tegen de samenstelling tijdig in den Raad kenbaar te ma-

ken, dat heeft U niet gedaan. Wel heeft U mij getelefoneerd,

dat naar Uw inzien de samenstelling onwettig was, doch toen

antwoorddeik U, dat ik de ordonnantie niet kon raadplegen

op dat oogenblik, wijl ik geen exemplaar bij de hand had.

Daarna heb ik U ervan in kennis gesteld, dat ik Uw bezwaren

niet deelde. Waarom heeft U, heer Snel, niet door tusschen-
komst van den Raad Uw rekest aan de Regeering aange-

boden? Op het moment van de aanwijzing van leden voor
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de Huurcommissie had de.Raad de overtuiging van de
juistheid mijner meening. Dat onder 30 personen wel 5
geschikt zouden zijn bevonden is mogelijk, doch eene keuze
heeft men dan toch niet: de Raad zoude verplicht zijn ge-
weest hen,te benoemen bij gebrek aan andere candi-
daten. Gaarne zou ik de namen willen weten der door U
geschikt geachte personen. Ik stelde me op een zuiver-za-
kelijk standpunt, de samenstelling op de door mij aange-
geven wijze was noodzakelijk.

De heer Snel.” Met de besprekingen in geheime zitting
heb ik me niet bemoeid.

De Voorzitter: Vóór het houden der zitting met gesloten
deuren, stond de wijze van samenstelling der Huurcom-

missie reeds vast.

De heer Snel. De heer Mr. Pet uitte bezwaren tegen de

Huurcommissie,

De Voorzitter” Neen, de heer Pet wilde liever in het ge-

heel geen Huurcommissie zien ingesteld, hij achtte deze voor
Makassar niet noodzakelijk. Over de wijze van samenstelling

„heeft bedoeld Raadslid zich nooit in Raadsvergaderingen
uitgelaten. Zoodra het toegezegde afschrift van het schrijven
van den heer Snel is ontvangen, kan deze kwestie opnieuw

aanhangig worden gemaakt,

Aldus wordt besloten.

Punt Il: Aanwijzing van twee leden der Hygienische
Commissie.

De Voorzitter” Waar de heer Bijlmer eerst over acht

dagen zitting mag nemen als Raadslid, zoude de aanwijzing

van leden kunnen worden uitgesteld, totdat hij zitting heeft
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genomen. Ik heb voor morgenavond de nog zitting heb-

bende leden dezer Commissie uitgenoodigd tot bijwoning

eener bijeenkomst ter bespreking van de ziekenhuisplannen,

meende ook den heer Bijlmer daartoe het verzoek te moeten

doen, die als het ware aangewezen is eene plaats in de

Hygienische Commissie in te nemen.

De Raad besluit dit punt van de Agenda af te voeren.

Punt 12: Schrijven No. 434415 dd. 4 December 1918

betreffende verbod aan de Gemeente-Amb-

tenaren tot het verrichten van werk voor

particulieren.

De Voorzitter Bij schrijven No. 4344/5 dd. 4 dezer

meende ik deze kwestie bij Uw College te moeten voor- .

brengen: ik ben n.l. van meening, dat het Gemeentewerk

er noodwendig onder moet lijden als ambtenaren particulier

werk verrichten, zooals U bekend is, is zulks trouwens den

ambtenaren uitdrukkelijk bij de „Ambtenarenverordening”

verboden.

De heer Snel.” Voor welke ambtenaren bestaat die uit-

zondering.

De Voorzitter.” Voor den Opzichter-Uitvoerder Palm. De

Secretaris maakt me attent op art. 38 „Ambtenarenverorde-

ning”, luidende: „Deze verordening is ook op de reeds in

dienst zijnde ambtenaren van toepassing, met dien verstande

echter, dat indien bij hunne benoeming gunstiger voorwaar-

den voor hen vastgesteld zijn, dan de in deze verordening

„genoemde, de gunstiger bepalingen voor den ambtenaar

van kracht blijven”. Aan welke ambtenaren bij hunne benoe-

ming een dergelijke vergunning werd verleend, is me niet
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bekend, wellicht kan de Secretaris inlichtitngen verstrekken.

De Secretaris Ik ben de eenige ambtenaar, wien bij de

benoeming werd toegestaan buiten kantooruren particulier

werk tegen betaling te verrichten.

De heer Snel Als het één ambtenaar wordt verboden,

dient het niët aan anderen te worden toegestaan.

De heer Stocksmeier „ De bestaande toestand kan m. í.

bestendigd blijven. De heer Stigter merkte indertijd op, dat

„ het aantal particuliere teekenaars te dezer stede zoo gering

is, dat het verrichten van dergelijk werk door de Gemeen-

teambtenaren best toelaatbaar kan worden geacht.

De VoorzitterEr zijn sindsdien particuliere kantoren bij

gekomen.

De heer Stocksmeier.: Alleen de heer Volkert, verder niemand.

De heer Snel” Het voorstel van den Voorzitter wordt door

mij ondersteund, de Gemeente kan inderdaad ten volle de

werkkracht harer ambtenaren opeischen, ik zou ook zeggen,

hef de dispensatie voor alle ambtenaren op. Door het niet

aan ontspanning doen in vrije uren, ontstaan de rekesten

om verlof wegens zenuwoverspanning. Met deze ziekte kan

men niet voorzichtig genoeg zijn. Op de ambtenaren rust

de moreele verplichting, nu eene goede salarisregeling is

verkregen, uitsluitend voor de Gemeente te arbeiden.

De Voorzitter. Een ambtenaar doet niet aan die verplich-

ting tekort, indien als voorwaarde bij zijne benoeming hem

dat recht werd toegekenden hij daarvan gebruik maakt.

Het blijft echter de vraag, of de Verordening niet in dien

zin moet worden gewijzigd, dat de uitzonderingsbepaling

wordt ingetrokken,

De heer Snel” De Secretaris verdient flinke bedragen met
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particulier werk.

De VoorzitterDe hem verleende vergunning kan m. i.

_ niet bij besluit worden ingetrokken.

De heer Snel. Het is toch boter aan de galg gesmeerd,

gaat U maar door, Mijnheer de voorzitter.

De heer Wieland. Met den heer Stocksmeiër ben ik het

niet-eens, dat er niet een voldoend aantal particuliere tech-

nische zaken bestaan. Steeds ben ik ertegen geweest, dat

de technische dienst het particulier initiatief tegenwerkt,

dat is zeer onbillijk. De ambtenaren hebben een vast,

goed inkomen, kunnen dus belangrijk beneden de markt

werken.

De heer Snel. Ook de ambtenaren, die verzekeringsagen-

ten zijn.

De Voorzitter. Als de Secretaris b. v. in het tijdschrift

„Locale Belangen” artikelen schrijft, zoude hij daarvoor geen

honorarium mogen accepteeren ?

De heer Snel. Dat doet een goed Secretaris wel voor
niets, hij dient daarmede het Gemeentebelang.

De heer Van Campen. Geeft de heer Snel ook altijd
gratis: privaatlessen ? . |

(Gelach.)

De Voorzitter» Een onderwijzer heeft het recht les te

geven in vrije uren.

De heer Snel: Ik trek mijn voorstel in, het geeft toch

niets.

De heer Van Campen. Bij de benoeming van den Rooi-
meester werd reeds opgemerkt, dat, indien hem werd toe-
gestaan projectwerk te leveren, de baten in de Gemeentekas

zouden vloeien. Als dat zoo is, dan doen de ambtenaren
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geen concurrentie aan.

Deze Voorzitter.” Deze kwestie werd in eene zitting der

Technische Commisie besproken, het idee vond geen
steun. | |

De heerVan Campen … Maakt de Rooimeester de projecten,

dan wordt fiet publiek gebaat, immers, dan is tevoren reeds

bekend, dat de teekeningen in orde zijnen geen wijzigingen

behoeven te worden aangebracht.

De Voorzitter. Deze kwestie kan nader onder het oog

worden gezien,

De heer Snel. De zaak is, zal aan slechts enkele ambte-

naren worden vergund particulier werk te doen, of aan al-

len? Het is bekend, dat de Secretaris buiten dienst aardige
inkomsten trekt, terwijl hij na den Burgemeester het hoogste

salaris geniet. Of aan alle ambtenaren wordt vergunning

verleend of aan geen enkel, maar geen bevoorrechting van

een het hoogste salaris genietend ambtenaar. De kwes'ie

kan nader worden behandeld.

De Voorzitter. Op art. 38 der „Ambtenarenverordening”

heb ik niet gelet bij mijn schrijven en de Secretaris maakte

meer niet op attent. |

De heer Van Campen. Als de Opziener der Plantsoenen

een tuin voor particulieren in vrijen tijd aanlegt, kan daar-

tegen toch geen bezwaar beslaan ? Het voorstel Stocksmeier

wordt door mij ondersteund.

De heer Snel: Mijn voorstel is de beslissing te verdagen

tot eene volgende zitting.

Met 7 tegen 3 stemmen wordt conform besloten.

De heer Snel: In verband met het vergevorderd uur,

geef ik in overweging de beide resteerende punten der
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Agenda in de eerstvolgende vergadering in behandeling te

_ nemen.

Z. h. s. besluit de Raad aldus.

Te 9.04 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.

Voor de epmaking :

De Secretaris

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering

van 17 December 1918 (gedeel-

telijk) en 14 Januari 1919,

De Burgemeester,

DAMBRINK.



ALPHABETISCH REGISTER
Bladz.

Ambtenaren.

Benoeming van den Commies-Betaalmeester
J. Ph. Meyer tot Gemeentekashouder in tijde-
lijken dienst 574.
Beslissing dat indien onder de Gemeente-
Ambtenaren geschikte candidaten voorkomen
voor eene vacante betrekking geen candidaten
behoeven te worden opgeroepen E 573.
Brief van het lid-Snel betreffende ’s Raads

Secretaris 575.
Vaststelling van den datum van indiensttre-

‚ding van den Chef teekenaar W.van Ewijk 581.
Voorstel betreffende een verbod aan de Ge-

meente-Ambtenaren tot het verrichten van werk

voor particulieren 586.

Voorstel-Snel betreffende salaris van den Se-

cretaris 570.

Begraafplaatsen,

Besluit om het rekest van den heer Thoeng

Liong Hoei om een terrein voor familie-be-
graafplaats te mogen bestemmen van de agen-

da af te voeren 578.

Schrijven van den Gouverneur van Celebes

on Onderhoorigheden betreffende terrein voor
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nieuwe Europeesche en Chineesche begraaf-

plaats | Ee 574,

Belastingen.
. Ö

Behandeling van het ontwerp eener verorde-

ning tot heffing van opcenten op de aansla-

gen in de algemeene belasting op de bedrijfs-

en andere inkomsten van de Inlandsche be-

volking in de gewesten buiten Java en Ma-_

doera en 564.

Besluit tot het restitueeren van ten onrechte

geheven opcenten op de inkomsten belasting

van aan-boord woonachtigen … … 576.

Nopens het voorstel tot heffing van opcenten

op de aanslagen in de belasting op de be-

drijfs -en andere inkomsten in de bezittingen

buiten Java en Madoera staken de stemmen 570.

Voorstel-Van Campen inzake eene belasting

op luifels 579.

Wijziging der verordening tot heffing en invor-

dering eener belasting op den verkoop van

saguweer en brom 564.
Wijziging der verordening tot het heffeng en

invorderen eener belasting op het houden van

openbare vermakelijkheden 563.

Bestuur der Gemeente.

| De Voorzitter heet het nieuw-gekozen lid Mas

Noer Alim welkom „562.

Onderzoek van den geloofsbrief en verdere
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bescheiden van het nieuw verkozen Raadslid den

heer H. J. T. Pijlmer 563.

Commissiën.

Benoeming van een lid en een plaatsvervan-
gend lid ín de Huurcommissie. 582.
Ontslag op verzoek van den heer H. Mesman

als lid der Huurcommissie 582.
Het aanwijzen van twee leden der Hygiëni-

sche Commissie wordt uitgesteld 585.

Rekest Snel inzake samanstelling Huurcom-
missie 582.

Comptabiliteit.
Betaalbaarstelling van een bedragvanf 25.10 ten

laste van den post voor „Onvoorziene Uitgaven’ 578.

Diversen.

Rapport der Bibliotheek-Commissie. 78.

Rekest van de N.V. Bouw Maatschappij „Ha-

ga” in zake aanleg van een trottoir en rooien van

een boom 573.

Notulen.
Arresteering der Notulen van het verhandel-

de in de Vergadering van 4 November 1918 562.

Onderwijs.

Betreffende subsidie van Regeeringswege toe

te kennen aan onderwijsinrichtingen uitgaan-

de van locale resorten 579.

Verzoek van den Gemeenteraad van Pematang

Siantar om adhaesiebetuiging inzake verzoek
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om Regeeringssteun ten aanzien van gemeente-

lijk onderwijs.

Verordeningen.
Vaststelling eener verordening tot wijziging

der verordening tat het heffen en invorderen

eener belasting op het houden van openbare

vermakelijkheden

Vaststelling eener verordening tot wijziging

der verordening tot het heffen en invorderen

eener belasting op den verkoop voor sagu-

weer en brom

Watervoorziening.
Afschrift Gouvernementebesluit inzake aanleg

eener drinkwaterleiding alhier

Wegen.
Goedkeuring van het ontwerp en de begroo-

ting betreffende het werk: verbetering van

een gedeelte van den Van Schelleweg

Ziekenhuisbouw.
| Telegram van het Hoofd van den Burgelijken

Geneeskundigen Dienst betreffende de zieken-

huisplannen

579.

563.

564.

576.

512.

575.


