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28 januati 1919; 

.van h~t vethandtfde:· in d·e ()penbart 

Vertadering van den; ~aad der Gemten
te MaJtassar, gthoacf'en op t>inscfag; den 

28en Januati J 9 l 9, fen Raadhui.ze. 

V oorzltter, • De Burgemeesfer . 

-----/ 
AGE .-(o A: 

· Va&tafelling der Ontwerp-Begrootfngen van Ontvangsten . . 
en· Uitgaven der Gemeente Makassar · voor het dienst-
jaar 1919. -

Aanwezlg zijn de leden: Baba Soeleiman, H. J. T. Bijlmer, 
W. F. van Campen, Hoesing, H. Mesman, Noe

roeddin daeng Magassing, Mr. J. Rutgers, J. Si
tanala en G. Wieland. 

Afwez-jg met kennisgeving bet lid : The Llong Tiiang we

gens v~rhindering ; wegens uitstedigbeid bet lid 

A. W. O. Stigter; zonder kennisgeving_ de leden 
H. E. E. Chavannes, Lie Eng Hoei, Mas Noer 
Alim daeng Marewa, W. C. Snel en j. H. Stocks
meier. 

Er is een vacature. 

" 



l)e v-ergatierin:g \\ronit o~.verz~'ek varl de~ Voortltter blj
-gewoond door 'den h1genieur-DlrecteUt ~'r\ dett AdJUhtt-bl- . 
rec-teur 'der 'Gemee"l\tewer'ke". · 

Fd. &cretaris : De heer }. A. F. O'<mzal~s. 

T-e 'ti..37 iure -'('l~:s .av<>ntis -o>pe\\t de 'V~i'~tter de Verga-
. 'Clerittg. . 

.l)e V-oort ner ... lfl verband nret de o\"8Uihdlgheld• dat de .. 
m. &cr~~ris ziCb :rlie"t tn · .st~at ge-voelt . t~ ·ttotu,~er~h, ft~b 

i~ naar middelen UK>eten OMziel\ o'" aan · dtt b~twaar ,te ... 
gemoet ~ komen ~n 'heb 11t M~j.. ~ M, c. Walesol\ beteld 
~ -01ft z~lt -voor heden. avond bescl\ikbaar te •tel
len.(,)hl, .g.eassistee~~ haar -be'ide leerlingei\) stenogtafisch . . 
a•18ekeningen .te lhlte • lk Itel'> die . hlllp dankbaat aan
~ll in afwaltting . v.an uadere vool'$tellen, die ik _ten op
..:zidtte . ran :iie notUleerin_g zal doen. 

Dan beet jk Jiet nleuw.e lid ·"r. l Rutgers, . ~ie voor het 
.terSt he:den .llVDnd ..eene openbare iitting bijwoont, welkom. 

~Is :zoodani_g. _ lk -spr-eek .de v.eJ'1iUChfing u.it, dat hij; hoew.el 

;eeJ1 ~ tlrukke werlidng hebbeode, toch gelegenlieid zal 
w.eten Je vinden .am v.an den weinigen vrijen tijd, welke.herri 
:r.e.st,en de.eJ op te ~ren om :de Oemeentebelangen te diene~ 

en twijfel e.r ni~t aan _ o1 bij ul die belangen naar beste ver- ·· 
1110_gen -wet.en te bebartigen. 

Voorts -s~l ik in cl~ allereerste plaat& ·en buiten de agen
.aa om .aan de orde -de bij ·mijn schrijven van 21 . Januart 
UH9 No. 162~ den Raad voorgest~Jde di$pe1111tle, te ver
leenen ,aan ~t lid Mr. Rutgers van :bet 1in a1tlkel 9 L.R,O. 

.) 

• 



- 35' - 2.8 januari 1919: 

tffJM~htlmen ver6_bd vlfof Jecten vat1 d'en Raad om in rechts
pdl11getr, waariff ' t1 R'aad·s ressort betrokken· is, niet als 

. id~tieadf td · procureut wetktaam (e mogen tijn. 
tottafft IH dat schrijve.r vetmeld·,, is Mr. Rutgers de pro-

tUtetft der Oetneente i'n het nog hangend'e geding tusschen 

. ffaat · ~h Mt. J. J. K. de Wit,, betreffende het benutten als 
weg .v'an eeh &fate grond i-n de 1empelsf(aClt en waaf hef 
fflet te teggen i6 hoelang, die kwestie ·nog: kan dur-e_n, is het . . . 
Weff&cflefijk om da'atvoor aan Mr. Rutgers- dispensatie van 

.· '. 11et. ge11oe:md terbod te verleenen. . . 
· · ZI. ff, s. wordt daatfoe besloten. 

be V(J<Jtzllt~t: Thans stel ik' het eenige punt der agenda 

.Uh de· ordet, tijnde bet vaslstellen der begrooting voor 

t9UJ, Uc openi de beraadslagingen en stel aan de or-de de 
*'temeene beschou\Vi.ngen. 

De he.er Wieland.· Eigenlijk is deze begrooting geen be..

g~aoting~ Er staan wel uitgaven en ontvangsten op tot een 

gelijk totaal bedrag van eenig_e tonnen, maar wat hebben 

we daaraan .. Het bedrag b.v. uitgetrokken voor den tech

nischeo . dtenst zegt me niets, omdat ik niet de over-

• · .. llliging heb,, d.at dre djenst in staat zal zijn om dat bedrag 

. le verwerken, waar die niet eens in staat is gebleken om 

~ : het door de Regeering toegezegd jaarlijksch bedrag van 

f 40.000.- met all~n voor 1918 niet I~ verwerken, maar 

zelfs maar f 25.000.- van dat bedrag is aangevraagd kunnen 

.wordfn. Nu wordt er wel gezegd, dat we die_ overblijvende 

t 25.QOO. - , da.n dit jaar zullen ve rwerken met het voor dit 

jalr btsch.lkbaar le stellen bedrag van f 40.000. - , maar ik 

weet te gQe-d, dat daarvan loch niets kan komen,. daarvoor 

hebben ·we g~e-61 personeel genoeg. 



?.B . Janlmt 1919; 

. lk zie dan ook heelemaal niet ih, dat we geld tekorl zou~el\ 
tcomen, zooats de Burgemeester bet wll doen Voorkomen en 

lienk int~gendeei, dat we weer een ~heele f>oel ·geld zlillen 
overhouden, omdat we ttiet voldoende · kunnen verwerken. 

Het zou dan ook veel beter zljn, dunkt me,,um de tngedlende 

b¢1astingvootsteUen -il\aar niet v.erder te _ be~aridele"* daar 
we tocb aan heleinde van het jaar·met een groot bedrag a~n 
~nverwer.kt. geld zµHen blijven zitten. .e 

· Oe Voorzitter. · De opmerking van den beer W.ietand is 

'in ilOOVerre julsl1 dat. lnderdaad in t9t8 maar k~ns is ~e
iien . om v~n de 'do<)r <le .Regeei:ing voor" verbetering . van 

-wegen toegezegde jaartijksChe som van f 40.000.-f 15.000 

aan tc ft:agen en te . verwerken, terwijl de resteetende. 
1 25.000.- · voor _1~18· eerst onlangs aan de Regeering ~ijn 
aangevraagd ku-nnen Wol'den, omdat de teekeningen en be
grootiagen voor de betrokken wegverharding nlet eerder 

konden ~orden tlaar -ge'1)aakt. ~aar in 1918 l_s men 'mef . 
-.een ~chterstand begonnen, aangezien eerst in September 1917 
van de Regeeriug de . ·bescbiklcing werd gekregen over de 
'\'oor dal jaar aang.evraagde gelden voor de yerbardlng van 

. - wegen. Dit bedrag moest natuurlijk :vooc bet grootste· deel 
jn l.9l8 worden verwerld, ·zoodat, mede In ·aanmerking ge
nomen .bet tek<>rt..un teekenkrachten, bet niet te verwo~deren. 
is, dat bij den ' die1!st -der Oemeen~ewerken een actiterstand 
is ontstaan. ~ zal echter getracht worden den a~bterstand 
zoo gauw mogelijk in te halen en, indien mogelijk, bet ge.
beele bedrag van f 65.000. voor dH · jaar opgebracht te 
verwer.ken en jk heb goede hoop, dat het wel zal gelukken 
ook. Het verdient dan ook aanbeveling af te wachten hoe het 
onder toezicht van den nieuwen lngenieur-Di&ecteur zal gaan. 

,, • 



lndlen · niemand meer bet woord .veriangt, kunnen 'we 
overgaan , tot de ar.tikelsgewijze behandeling, te beginnen 

met de uUgaven. 
1 e Afdeeling. •' 

De artikelen 1 t/m 6 worden zonder hoofdelijke stemming 

aangenomen. 
Artfkel 7 wordt verminderd met f 3.000:.- en z. h. s. 

vastgesteld op f 5.000. ult overweging, dat het zicb niet 
· laat aanzien, dat in dit jaat van de uitgifte van een Oe

meenteblad · sprake zal kunrten zijn . 
. , Artikel 8 t/m 19 worden · zonder boofd'elijke slemming 

aangelfome.n. 
Artfkel 20 wordt verhoogd met f 2.000.- dus instede 

' ' 

van .. voor m.emorie uitgetrokken vastgesteld' op f 2.000.~, 
.daar te verwach,ten is, dat ten laste . van dit artikel spoedig 
uitgaven zullem moeten worden gedaan. Z. h. s. besluit de 

Raad · tot deze verhooging . 
. Bij artikel 22 vraagt Mr. Rutgers of bet geen aanbeveUng 

verdient, om het daarop uitgetrokken bedrag van f 500.
·te .verhoogen, d;:aar de waarnemingskosten zeer zeker veel 

· : meer zullen bedragen. Daar bet artikel aanvulbaar is en 
. derhalve door overschrijving kan worden verhoogd, wordt 

bet uitgetrokken bedrag z. h. s. · gehandhaafd . . ' . 
Het totaal der re Afdeeling wordt vastgesteld op f 45.689.-

2e Afdeeling. 

Artikel 26. 
De Voorzitter. • Bij de vaststelling der begrooting zal tel

ken jare opnieuw moeten worden overwogen of er termen 
aanwezig zijn tot uitkeering dezer toelage. 

De heer Vqn Campen.· Onderzocht zal moeten worden 
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of de vrouw nog weduwe is en of ·ze nog_ behoefte' aan 

onderstand heeft. 

be beer Me$ma_n . • lk zou in ove~weging, wlUen ·geven 
om de foelage . van f 5.~ .op f 10.-,- te brengen ; met oog 

op de ·dure tijden. 

Na toezegging van den ~urgemeesler dat nader . zal wor

d_en . onderzocht of er termen zij_n om <1e toelage te' .ver"°'og_en 
"' ~ I -

ot in · te trekken en dat naar gelang van Qlen uits1ag. van 
. . . . .. ... 

daL onderzoek . eet1 nader voorstel omtrent deze weduwe 
.' . . -. . · .. .. 
zal w~rd·~ri _gedaan, \!Ordt het ··.artilrel ion~er hoofdeUjfe 

: , .. stemming aangenomen. , ~ ' .. \ : ·~ ·.:. -~ · ·: · . · 

Bij ~~rtfkeJ ' 27 · tnform~ert de · heer v dn. ~ Cam~Jt· n·aar ~ d~~ ... 
~ ·s'ta~d van :bet vraagstuk . van pen~ionneeri ~g . de; Gemeerite~ . ·.:~ 

•. ; ·- - ··, a~btenaren; waarna bet a.rtikel - t:· ·11.. s. wordJ .aa ngenos:nen. 
~ . .,. . . ".. 

· • · - · ' 3e Afdee1irtg. · ~ · ' 
. ~ ~-

Oe arlikelen 28 ·en· 29 worden z. ·h._ s. aangenomen.: · · 
· 4e Afdeeling- - __ 

De artikelen 30 t/m. 56 worden z. h. s. aangenon)en, :Waatbij 
artikel. 38 wordt verminderd' met . f. 300:...:... en vastgesteid op _ 

f 5.070 .. -:- daar, indien · tQt benoeming van een Com'!'ies .... 
B~taa·lmeester' zal worden overgegaan in .. elk ~eval op niet 

. meer dan de minimum hezoldiging za.l behoeven te worden • 
, gerekend. 

Bij ~rtikel 57 vraagt de heer Van Campen hoe het staat · 
me1 de voorgenomed afbraak van. bet steenen 'gebouwtje op_ 
den hQek van het Hoogepad ·en de Burgerwachtstraat, dat 
vro~ge~ voor- het opbergen · van gereedscbappen werd ge
bruikt, terwijl bij arlikel 58 de heer Mesman vraagt of al 
is uitgemaakt of het terrein in kampong Malokoe voor 
Oemeentewerkplaats is te gebruiken. - ~ 

, 



•• · 28 Januari ,191,9. - ·39 -

.beide punten door . den Burgemeestcr 
t ... ~ ,.... , . • . . . 

.. ~en:. ~nderzoek is toeg~zegd, worden de artikelen 57 t/m 
. •,. 63_ ·z . . ~· s. · aangenomen en bet bedrag der 4e · afdeeling . 

,~~~tges'teld op_ f 148.593.75. , 

. 5e Afdeeling; 
~: Bij arlikel 70 vraagt de beer Mesman of bij bet uitgetrokken 

:, b,edr~g g.erekend . is op. · het ·besproeien middels auto
~·· -. · ·sproeiwagens,.hetgeen door den Burgemee.ster met verwijzing 

' ~ . . 
·.· ;: ~·· -naar .de. t~elicbting op arti~el 70 wordt beantwoord, terwijl 
: . · · wnrdt Jned.egedeeld dat bet · indienen van voorstellen daar"' 
.. , ~.:.:·omfrfnt wacht op nog te verkrijgen geg~vens. 

·~ , 0 •· ,t)e heer· Van Campen zou gaarne zien ·dat bij_ bet uit-
::; . 

~ •wer¥en . v~n die gegevens . gerekend kon worden op een-
m~~r .. intense besproei'ing ,den van 0.5 L: per M2• Bij artikel . 

0 
_-.··18' vestigt de beer Mesman de aandacht op het hooge be- · . 

·~ ~ '4rag. vpor grassnijden en overige voeding en vraagt inli~hlin-
;. , ·.gen,· 'cii~ gegeven worden, waarna de ·artikelen 64 t/m 78 
. . ~ :z. ___ ' ;: s. word~n aangenomen. 

' ' 
6e Afdeeli ng. 

.. '"Artikel. 79 wordt z. h. s. aangenomen . 
Artikel 80. De heer Mr. Rutgers·: lk zou gaarne gezien heb-

~en, dat voor de kosten van verlichting va1~ open bare wegen en 
plelnen , niet hetzelfde bedrag was opgebracht als verleden 
ja'!r,-.dat fs dus hetgeen de Gemeente kr~~chtens overeenkomst 
~an de Oasfabriek voor ' die verlichting heefl te. betalen, maar 
dat . rekening gehouden was met den nieuwen toestand, n. I. 

..... :da.t ,de _ ~?sfabriek gemeentelijk eigendom is geworden. In• 
. · · ,het thans voor de straatverlichting uitgetrokken bed rag zit 

een hoog Wi_!1stcijfer en dit komf mij niet wenschelijk voor. 
.· De Voorzi/ter: Waar het drijven der Gasfabriek voor-
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loopig o.p denzelfden voet door -<le Oemeente is. vc>ortgezet 
als · tijdens hef belleer dbor · 'de javas~he Oas•Maatsch•pptj 

het geval was; is ook voor de stra~tv~~lichting . hetzelfde 

. opgebracht ats ' vroeger. Wanneer t. g:· t. de ~we!ttle van de . 

inrichiing der - Gasfabriek als een gemee~t~lijk bedrijf ter · · 

sprake ko~t, z~I de.~e 11a~ge~ege_nheid va~~_elf opder de ~"
worden . gezten eti kunn:en Worden- ~slist of VOO,f • de . 

. .sJr~atverlichting de vo~I~ gasprijs rnoet wDrde~ bereke~c! of 
.- ~- · · alleen de zelftcosten:. _- _ ·-

.In afw:ac·h.ti~g daarvan waren de · opge~tac_hte 'u.~tgaten te 

' handlla".en. ·- · . > . ~ 
~rtike_l~n !JO wor.dt z. h;~ s. aangermmen. . . . . . ·: . 

. . ;· . · . 7e .Afdeeling • . · -. ". . . ... .. 
, · . De artikelen 81 .tfm 86 wotdeq z. -'h.-~ s. aang~o.men . . · 
.. ' . ' ... 

i:-."'"'·: ..... ~A.~:~-- ~oiAfdeeling. · . 
' ... . ' •, .. ~ . . . ... .. 

. · ~ artikei:en .87 t/1n)~ worden _ z. h.' .. s. aarigen9men. ·. 

Afdeeling. · · , - . 
Artikef97 wordfmet f 120.,- ·verrninderd ~:hat-4talfl · 

ken. bezoldiging· v~ den lnla,ndschen scllrij :er ·a 't!i8:- :ten 

. rechte f 40.- . ·~ ·maands moet zijn. He~ - ·te:I, tertiggeb . 

tot f ·4.530. - ordt z. h. s. · aangen0tnen~ evenals . dt! ar: 
tikelen 98 t/in 03. 

·Bij artikel . 104 spreekf -bet fid Van Cam~n et ,. -_ -
Wondering over Uit, dat VOi ig jaar een. bedrag van f 3.000:-. - . 
ineer was lti~geh:okken ter verbetering van eetwater:-
voorziening, terwijl daarvoor tffans geen fondsen %ljn be-

• schikaar geste_ld, hoewel, . die voorzfening dringend ' noo-
dig is. ·· · · 

. . 
De _Burgemeester licht toe, dat van een verbc;_teri v .; 

loopig toch niets komen kan, daar _de gevi aagde pr 

\) . 
• 



... Qieer .. ,ge~gelde toest-..nden ~ien~n . te worden afgewac;ht. . · ~ . 
Oe· ~f Van Campen dri~ ct(lll op een onderzoek in 

4'~e a_aPcg~ege.nheid, hetg~eu deor €1en Burgemeest_er WQrodt 

· ~~~~gd, terwijl clt; heer \Viela11d voorsteH het bedr~g 
.i~~l.s op d~ onJw~rp.-hegrooHng opgt;brc~t;ht te handl,taven, 

,._ai Bl' ~ veel . betaaJd ZOlJ pioet~n worden v(}or de a~m-
,.' 

~ffjng. _ v~n ieo ket~t. 
- ~ ',; ,Qe Raad verecnigt zicfi. bien_ned~, de Clf'tikelen •104 t/m ,1.07 · 

I • •• ' 

~11 z. b. s. aang~nofllen en bet tofaal <J~r 9e afd~eling 

QP- ' ~:~.9Q vastges_t~ld. 
J Oe Afdeeling 

D' arl~~l~n J08 t/11! 1_12 wofiien z. h. s. a~~~enomen. 
.. I le Afd~eling _ 

113 en 114 worden z. b. s. aangenof!l~

t l ~. Q(! .he er Mr. Rptg.er~: lk ge~f in ov~rwegin 

M •er geld~p b~.s~tiikb~r ~ st~1"n vo9r Ju;t opvattei 

-~ -· O'.tde~ Het opvangen van losloopende hon~en is ~e~ 
. ()~m~~el~(ll.. 4'aif duor die honde bet g~vaar voor 

dol~id, word&- vergroot. ~r ~ull~n di}s m~er m~ns~h~n 
in·-· ienst moeten wonfen gepom~p en daarom zou ik het · 

b~drag y~n f 200.-. uitg~trokken_ .. VQor kcJ~lielo9nen enz. 
· .'1Villen 'iien tot f 600.- AU d1's de ·totale uitgaven 

op AllL artitel tot f 8-JO. -

Pe _VO.Mt_ter: Het opvangen van hondeo geschiedt door 

de politie, die <laarvoor de beschikking krijgt over koelies 

van de Qemeente: Voorts wordt voor iedere gevangen hond 

·t:tU premie van f 0.50 uitbetaald. Het uitgelrokken bedrag . 

a. nig; t~r zake, daar het artikel a-anvulbaar is. In elk 

fitq1 z:al e.r ,pp worden toegezien , dat de hondenkar ge-
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regeld rijdt en dus het opvangen zoovel mogelfjk pt·aats 
vindt. 

De heer Van Cam{Hn'.· IR: v~stig Uwe. aandachl op de · 
weinig beh~orlijke hokjes waarl~ d~ · opgevatte ·hon den ~ 
worden bewaard. Het . zijn gewone· kisten, me.t bovenop· tra- " 

_ He's en de h9n9e11, die daarin worden opgesloten, wo.rden 
op die wiJze gemart;ld. Aangezien -'vo~r die hon~n · ~~
.waarloonen 'worden·1n reke-Qing gel>racht; moQ:t~n die bee,sten .. 
een-beboortijk ' hondenhok hebben~ . . .. , 

De heer· Dr: Bi}lmer_: Ik -kan de ~ewering van den heer . 
Van Campe.n, dat· -~~.t gewone. kisten · .zjjo b~vestlg~~. niaar .. 

• . ,. , ,. ~ ~ .'f· . 

,ze -2ijn flink _..ruim, alleen zijn ze verkeerd geplaatst, n. I. 
. . . ' . ' 

. met de_ o~ning naar· bo~n, zoodat de hon.den d~e daari_n 
-.worden opge~orge'! nt;ets om zich hee.n zien, daardow on~ 
-m~tig · \1forden.' - _ ._ 

oe · -BurgemeeSler zegt een . nader onderzo.ek toe, waarna 
. bet artikel , z. h. s. word\ ·aangenemen, e,vei1als de. artike!fn-. 
.116 t/m lt8. "' 

De 12e t/m 1'6e. 'AfdeeUng, zijnde de artffcet~·n 1.19t/m ·135, 
worden z. h. s. aangenomen: 

, l 7e Afdeeling; 
Arti-kel 136. De beer. Mr. Rutgers: lk · stet . voor dezen 

post te verfagen en wal terug te brenge'n tot ee. . twallfde 
deel van het ultgetrokken -bedrag. De noodtoestand, welke 
thans te Maka~ar Jleerscht op het gebied van -gebrek aan 
woongelegenheid, moet voor een groot deel worden· toege:.. 
·scbreven aan de verkeerde werking d'er Huurcommis~le, · 
die tez~m.en · met het in het vorige jaar ingestelde bouw-
en woningtoezicht het voqr de huiseigenaren onmogelijk 
rnaken om van de. in hun eigendommen gestJ>ken kapitalen 

) 

.. 

, 
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een .e.enigszins b¢hQQrlij-ke rente te maken. Trekt een huur- · 

·. · der uit zijn· woning, dan is, bet bouw- en woningtoezicht . 

· · direct klaar, ont op het aanbrengen van alterlei verbeterin

gen· · ~an te dringen, welke geeischt worden door de be

trekkeljjke verordening, die voor .een plaats als Makassar veel 

te ver gaat. Aan de andere zijde zijn door de Huurcommissie 

d.e eigenaren gebonden aan bepaalde huursommen waar-

• bovcn· z~ niet uiogen gaan, waardoor die eigenaren in h~nne 

vrijlteid zoodanig worden beperkt, dat de animo om huizen . 

te bouwe,n abSQluut is gedood en de nieuwbouw dan ook 

te ·Makassar thans absoluut is stopgezet 

· · Het Ge1neentebelang eisc~t, dat we zoo spoedig mogelijk 

hier .·te Makassar een groot aantal goede woningen krijgen, 

. want . het aantal menscheri, dat thans opgeprop'f zit in 

. de hotels en pensions is zeer groot, neemt steeds toe en 

~: .~ daardoor ontstaan zeer ongewenschte toestanden, doordat 

fuet _ het oog op de kosten verbonden aan bet niet bewonen. 

van een eigen huis, teveel personen · samen hokken in een 

enkele hotel..: of pensionkamer. 

Aan dezen ongewenschte~ toestand - moel zoo spoedig 

mogelijk een einde worden gemaakt en dit kan ten deele 

be.reikt worden door bet bestaan der Huurcommissie met 

ei~de dezer maand te doen afloopen. Dan· zullen de huis

eigenaren weer in de gelegenheid zijn bun huizen tegen 

normaleu huurprijs te verhurcn, en zullen zij in staat zijn 

een behoorlijke rente van lu111 in die huizen gestoken ka-. 
pitaal te n'laken, waardoor de bouwanimo vanzelf weer zal 

opleven . . 

lk ben door mijn werkkring in de gelegenheid geweest 

veel van de werkwijze der Huurcommissi e te zien en van 







.. huurprijzen van , woningen, welke ,re.eds op 1 januari 191.6 

.; v~.rh~t rd waren, ·. tot den op dien datu~ geJdend.en . hullt'~ 

. " ·rijs mo.eten wo1den . leruggebraob.t.. heefi de • Huurcommis-
• .. -l - • ...,;: • t 

sie zich .natuurlijk te hou,d~n •. tenzij tengeyo!ge van hQoge"'· · · . 
re uitgaven, .die de .eig~·naar ter z~ke van d~ .. woning· heert . 
te. bestrijd,en _de huur is o.pges!agen,· die dan door d·e Huur,.. 
commissie nioet worden go~dgekeurd. ,, .• . - . 

·Wat het bouw- ·en woningtOez.icht betreJt. ·de daarom-
. trenf geld~ude t>epafrngen zijn streng en. veeleischend,-doch 

daarmede zal dan oolt· bereikt wor,den, · dat P.J op .bet punt 
van · woilingen betere toestanden -· ontstaan d_ao -. er hi er, te 
Makassar thans heerschen e'n die . in · vel~ ~ opzi~hten '.niet" 
door · den beugel kunnen. Ook bij re~ds bestaande won in-· 

· gen grijpt het bouw-· en woningtoezkht .ill'- door verb~te-
t - . .., .. !" 

ringen te eischen waar die · blijken noodzakelijk te zijn." 
. Ten a'anzien yan leegkomende huizen heb ik den Rooh 
mcester reeds opgedragen onj', indien die · verbetering~ri · · . .. . . . 
niet zoo urgent zijn, dat de onbewoonbaarheid van ,het 

)mis daarmede saipenhangt, niet te eisch~n dat 9ie onmid-
, dellij~ worden , uitgevoerd, doch indieifr cen huurder gevon

den .wordt, die met den bestaanden toestand g~noege11 neemt; ·_ 
een termij.n te stelfen waarbinnen de · noodig geachte v.·er
beteringen moeten worden aangebracht. Op die wijze grijp·t 
hel ~ouw- en woningtoezicht niet storend 'in en staan er 
niet noodeloos huizen. le~g. 'erwijl we loch gaa·ndeweg veibe
tering in den toestand ~er ~oningeil krijgen. 

De beer . Wieland: . Met . de nieuwg~bouwde huizen 
.heeft de· liuurcommissie· niets te maken, daarvoor 
gaat de voor de cerste maal · gevraagde huur door en die 
ka.-i men . alleen niet. verhoogen. Begint men vo9r een nieuw 

J 

' 
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b.v: f 500.- huur te vragen, dan kan 

. ·· huurprijs ·altijd later w~er terugkoinen . 

. ~ ". De .heer Mesii)att-: Maar . we Ike waarborge1i hebben huis.: . 

. eigenaren, dat de Rcgeering, die. nu heeft bepaald, dat de 

huurwaarden, die nu moeten worden teruggesl'eld op die 

"Welke op 1 januari 1916 van kracht waren, niet over een 

. -tijdje zal . bepalen, dat de huurwaarden van e'en Januari 

19l8' als de. normale zuilen gelden . 

.. _De Voorzitter: Geen enkele waarbofg natuurlijk. De. Re

geering heeft aa( tijdstip vai1 1 janua' i 1916 geheel wille-

.: ·-1<euri·g vastgesteld. -Mocht de Regeering daar ev~ntueel wij-:

.. ·, .. ziging in willen brengen, dan . zal Zij dat wet aoen. Alleen 

: . • .de Raad -blijft vrij om door de instelling en handhaving. 

van de Huurcommissie de bepalingen der Huurcommissie

Or.donnantie niet, toepasselijk · te doen zijn voor dezc Ge-. . . 
meente, zooals b. v. te Samarang geen Huurcommissies zijlf 

h1gestel_d, daar de tocstand op woninggebied die daar blijk

baar niet noodig maakten. 

De . heer Mr .. Rutgers: lk handhaaf mijn voorstcllen al-- ' 
. · . ·. dus-- gewijzigd, . dat het be drag op artikel 136. uitgetrokken • 

wordt temggebracht tot hef 3/ 12 daarvan en dus de Hmir
commissie v66r ultimo Maart zal moeten wor:den opgeheven. 

, De heer Van Campen: lk stel voor den post O'ngewijzigd 

te handJiaven. 

Het voorstel van den heer Van Campen in stemming ge

brach~ wordt aangenomen met 6 tegen 3 stemmen. Tcgen 

cmmer;i 

Arti 

Artikel 

de heeren Mr. l~utgers, Mesman en Wieland. 

137 t/m 139 worden · zonder z.h.s. aangenomen. 

· 18e Afdecling. 

140 wordt verhoogd met 12 X f 345.- = f 4140.-



' ft("(.. '.. ·1 . . . 
· ~ JtmU~t'I' . 9.tt •. 

. . -

aan~nomen. ~ . · ~ 

Het artikel tusscheo J58 . en · 159,· waarv<>Or h~t 11unimer 
- is weggelaten, worat gen'µmmerd 158a en ' vervolgens Itri 

artikel evenals de arti.kelen 159 1jm 161 z. h. s. 1angenonten. 
ttet totaat <ter 26ste Afdeeting worcst vaatpatetd opt 2.100 ..... 

·27ste Afdecling. . · · 
A:rlikeJ' 162 wordt om.dezelfde reden als artj~ 'WM- . 

hoogd met f 300.- vastgesteld op 1 7.200.-
. aaogenomen, evenals ar4ikel 163. ,, . 
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Het totaal der "27ste afdeeling wordt va~tge-steld op f 7.200.-
28ste Afdeeling. 

artikelen 164 -en " 165 worden z. h. s. aangenomen. 

~rtikel 166 wordt van f ·1000;- teruggebracht op f 400.-, 
daar .voor plukl-Oon geen· uitgaven behoeven te worden ge

daan. Het artikel wordt . aid.us teruggebracht z. h. s. aan
. ,; ~ genomen, evenals de artikelen 167 t/m 173. 

· . ,,. Het to.taal . ~er 28ste -_ afdeeling · wordt vastgesteld op 

~" ·f 22.890.55 
' . / -

.-Het totaal der uitgaven wordt vastgesteld op f474.075.1 J ~-
~ . -

· .. Ne.rvolgens wordt de begrooting van ont~angsten bc_handeld. 
!,·· _ Algemee-ne- beschouwingen word~n daarover niet gevoerEI . ._ 

' en ov~rgegaan wordt tot onderd~elsgewijze behandeling. 

;::_ ·- · On4erdeel l t/m 3 wor<ten z. h. s. aangenomen. 
; Bil, onderdeel 4 betoogt Mr. Rutgers de wenschelijkheid 
om · aan de Regeering te verzoP.ken om de gebeele opbrengst 

der slachtbelasting aan de Gemeente af te staan, instede 
· -..:'van --de thans genoten 20 °/r... In den toelicbten.den brief van 

den 8l(rgemeester behoorende bij de ontwup- begrooting 
· wordt dit wel is waar afgeraden, daar de opbrengst dezer 
· belasting geen constante stijging aangeeft, maar toch ziet · 
~c~. Rutgers in '·bet ontvangen · deel dezer belasting n. I. 

J 26l 3.60 in 1907 tegen f 3644.40 in 1917 een z,oodanige 
1 

' stijging, d_at bet wel de moeite Joont. bij de Regeering te 
informeeren met welk bedrag de vaste bijdrage uit 's Lands 
kas zou worderi verminderd, indien aan den Raad de beschik-- , 

· ,k· g over bet geheele bedrag der runderslachtbelasting werd 
" '"' 41, I 

a•s~ 
~dat or den Voorzitter is toegezegd deze aangelegen-

heid .in· naderr overwe&ing - te zullen nemen en t. g. t. bij 

> 
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deri Raad daarop tf-ader te zullen tenigkoinen, wcirdt onde;~. : v '. • 
• . ·~ r-

' deel 4 z. h. s. aangenomen, evenals de onderdee.len 5 t{1 '.;.. · · 
Qij onderdeel ;21 . informeert de heer ~Van Cain~n :~•ar .,.~: :

de mogelijkheid om· de Gasfabriek hoewel d.ie nu Oemeen.): .· .' -· 
. . ,, • _.r. _,. 

'.felijk eigendom i_s geworden, ~och te doen do9rgaan met het · · .. 
aanbrengen en repareeren· van pompen enz ~ ,. op de w-ijze· . 

. · zooals dat tot ~·ti- toe geschi·edd.e, ~aartege·n naar de meeniitg 
vari. den R~ad geen ~ezwaa; be~taat. "·" ! · • 

. ~acjat door den Voorzitter is toegezeg<t, · qat de_n Directeur · 
.. der.Oasfab~i.ek- instrucHe$ in die·n_ zin zu~le1_1 .worden gi ge\'eri, . • 

... "'"'. · < .· woi.dL-qJder;~eel ~21 z.,h ~ _s .. aangenomen.,-e:v.enals de -onder~ · 
• ,. ' -lo, • ~ • . • , ' 'I ,. .. I . ..., i.Jt. 

· ·deelen 22 t/m ·44: . · ·· .• ·. ' · · ~- :- .~ . ~ .. 
· Het totaal.<i~r:.~ntvan.gsten wQ~dt'~&1stgesteld ~p- f 474.07~. tt 1 / 2'. 

·yervolgens ".\'Orden 'de . rtikelen I, r2 en 3 van . h'et bes!~it · 
. houdende v.astsieUing d~r begrooting voor -t9 t9 aangenomen,: 
nadat in. artikel . 2 de ~oo_rden . ,,88 t/m 96'", zijn ·gew;ijiigd ~ . 
in ,,·88 t/m . 92, 94, 96", waarna ·de begrooting in- haar :ge-·. 
heel wordt goe_dgekeiu;d. · ! 

' ( 

.
1 _De· heer Wieland: lk stel .voor aan de Regeering te ver-

- " - I . . 

zoeken om op de. onderdeelen 2, 3, 4. n.-_ 12 ' en 13 der · 
· · », ontvangsten 10 ~/0 toeslag te vrageri in ye'rband met de ~ · 

• duurte der tijden·. Voor de Oemeente is .oo~ alles veel duur
der gewor.den ::en dus zal de O~meentehuishouding een 
dergelijke · toeslag' zeer ~oed kunnen gebruiken. 

De Voorzitter: D~ 1·onderdeel~n 11, 12 ett · 13 vertegen·
-lYOOrdigen ontvangsten waarvan de Raad zelf de hoegroot
heid in zooverre in de hand heeft, dat de geheven opcenten 
op de _da<ir bedoelde landsbelasti~gen verhoo kunnen 
worden indien er noodzaak toe bestaat, tcrwijl oiderdeel 3 
het accres aangeeft aan den Raad uitgekeerd -Q,vere·enkomsti g 

,, 
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. het be~rag der gehev~Jt bela$tingen. Op ~i.e bedragen kunnen 

·. -oWf du$ bezwaarlijk to% toeslag vragen. lndien U: er echter een 
,. ' .. \ .. . . ' . 

· .voorstel van wenscht t~ m.aken om h.et door U gefo.rmuleerd 

· .. y~rzoek _te doen ten ~anzien der onder'deelen 2 en 4, zal ik 

· dat voorstel in stemming brengen, al verwacht ik da,rt ook 

van een dergelijk verzoe·k weinig succes. 

. Het .voor~tel aldus ·'in stem min~ gebracht wordt aange-

- n.om'en met. 7 Jegen 2 stemmeii. · . 

. • 1' . ff..:egen stemmen de· heeren Mr. Rutgers· en Dr. Bijlmer. 
· - ·, · ~- De Nofulen op _dit punt der agenda betre.kking hebbende 

- wqrden staande de Verga(je.ring goedgekeu.rd en gearre~teerd. 

Rondvraag. 
· be heer- Mesman 'vraagt of -~e Gemeente. betrokken is in 

"' e'en door den heer- Zuurmondt ingedie'nde -klacht over de 
. . .... . . 
_ l~v·erhtg van een partij. glas door de Gasfabriek. 

De Voorzitter antwoordt dat hij dlen m~rgen een schrijven 

daaromtrent ontvang~n heefr, dat in handen gestel~ is van 

·.den Di.recteur der Gasfabriek. 

Hij vermoedt, dat het hier een l~vering betreft van deja

vasche Machinehandel en Gasmaatsch~ppij, waar de Ge

, -meente, die alleen de fabriek en niet hct winkelbedrijf 

overnam, _buiten staat,_ hetgeen door .den heer Wieland be

~e-sHgd -wordt. 
Te 8.;n -ure sluit de Voorzitter de Vergadering. 

Gearresteerd in de Vergaderingen 
. . 

va·n 28 januari (gedeeltelijk) en 

van 26 Februari 1919. 

'· De Burgemeesler, 
·a~MBRINK. 

... 





ALPHABETISCH REGl.$TEI 
Bl adz. 

Opmerking van het lid Mr. Rutgers aan-
' . 

gaande de wenschelijkhe-id om aan de Regee-

ring te verzoeken de geh~ele op~rengst der 

slachtbelasting aan de Gemeente af te staan. 49. 

Voorstel van het lid Wieland om aan de Re-

geering te verzoeke~ !!P _enkele onderdeelen 

der ontvangsten 10 °/0 toeslag te verleenen 50. 

Bestuur der Gemeente. 
De Voorzitter heet het nieuw-gekozen lid 

. Mr. j. Rutgers welk<_>m 34. 

Comptabiliteit. 

Behandeling der ontwerp-begrooting voor 1919 35. 

Verlee1iing van dispensatie van artikel 9 L.R.0. 

aan den heer Mr. j. Rutgers 35 . 

. · J?iversen. 

Opmerking van het lid Mr. Rutgers omtrent 

het wenschelijke tot het verhoogen van bet 

uitgetrokken bedrag voor het opvatten van 

honden 41. 
Idem van het lid Van Campen betreffende de 

inrichting der hondenhokken 4~. 

Toezcgging omtrent het instellen van een on-

) 



der£oek naar deh finanC'ielen toestand van de 
weduwe van den Hoofdrnandoer der brandweet 38 • 

. Gasfabritk. 
I 

Besluit oni de Ga.sfabriek te doen doorgaan 
met het aanbrengen en repareeren van· pom-
pen .voor particulieren 50. 

<iemeentewerktn. 
0 

0ptnerking · van het lid Wieland betrelfende 
. het ·nie.f verwerken van de toegezegde Regec-: 
iringssubsidie voor. de verbetering van )Yegen 35. 

· Huurcomrnissie. . 
Voorstel van bet lid , Mr. ~utgers tot ophef-
fing der Huurcommi'Ssie 42. 

Slachthuis. 
Vraag van het 'lid Van Campen i11zake 
der verbetering der heet~atervoorziening van 
'bet slachthuis 40. 

Straatverlichting. 
Opmerking vcan net lid Mr. Rutgers 'inzake 
opgebracbte kosten der straatvertichting 39. 

t ) 
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