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NOTULEN van het verhandelde ' iQ ae Openbare 
Vergadering van den Raad der Gemeen-. . ~ . 

te l\:1Iakassar, gehouden op Dinsdag, 

4. F ebruari J 9 19, ten Raadht:tize. · 

Voorzitter: De Burgemeester . 
• 

AGENDA: 

1. , Arresteering van de Notulen ·der Vergadering van 14 

Januari 1919. 
2. Verordening tot hefting van opcenten op de aanslagen 

in de ·belasting op de bedrijfs-en andere inkomsten in 
de bezittingen buiten Java en Madoera. 

" 3. Verordening op de hefting van een belasting op de 

• 
• 

onbebouwde en niet-voldoende bcbouwde perceelcn in 
de Gemeente Makassar. 

4. Eigendomsaanvragen. 
5. Verordening tot vastelling van het formulicr van het 

dwangschrift t.ot invordering van de Gemeentelijke be-
• 

lasting op. den verkoop van alle door gisting of distil-
latie verkregen lnlandsche dranken. 

6. Idem vergunningsrecht. 
7. Idem Motorrij~uigenbelasting. 

8. Voorstel om afwijze1id te beschikken op het verzoek 
van den lngenieur S. S. aanga.ande de mogelijkheid om 
ee~ bouwverbod te doen leggen . op de perceelen, die 
voor den spoorwegaanleg mochten noodig zijn. 

9. Idem op >het verzoek van Tjong Tjiat Hien om ver-

• 
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:gunning -tot ver~oop van sterken .drank voor g~bruik 
ter plaatse. , . _ 

' ' ' 

10. ,...A~nwijzing 'iid' 't.omm.issie v.an ·aijstand in bet bebeer 
I ~ •" ' 

der Haven van Makassar. · · • 
Verz

1

oek Chef-Teekenaar W. van Ewyk om ontslag. 
Benoemfog van een · Adjunct-8randspuitmeest'er van 

• • • 1 

spuit No', . 2. 

0 . 

,,.,.. . i • . • 

Aairwezig, ~jjn ·~e J~den· ; ·j. H. Stocksmeier, Mr. J. J~utgers, 
"1 . • . ' i ~ . \ , .., 

Dr. R j. F. Byliner; -'#·. C. Snel, Ba!lll Soeleiman,, 
H. M~smab, ,. Mas Noer Ai'im. daeirg ·M_arewa, o. _ ';, 
Wiei~nd, Lie Eng Hoei,· The· Li~ng fjia~g; J. Si- · ·· 
tanala, .fl. E. E. Chava~nes, Hoesing e~ W. F. 
van Ca~pen.. • . . _.-. · - . 

• 7 

-"Afwezig. zij~ tie feden: -- A.· w. 0. ·Stigter, Noeroeddin . 
. da~ng· Magassing 4e eerste ... w~geJs ultstedigheid, . - · ·-

~ •· 
1

' .. de .tweede . met ' kennisgevin~ " ,, -

,, . 
Er is ee·n vacature: 

Fd. Secretaris.: De hee·r j. A. F, Gonzales. ' . ' ' . 

De · verg(!deri~.g wordt · _bijge\toond ~door ' den Ingenieur · 
.Directeur van GemeeAtewerken. 

Te 6 uur 30 epent de Voorzitter de Ve_rgadering, die hij 
openbaar v~rklaart. o 
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Notulen van de Vergaderin_g . van 14 Januari 

worden z.qnder dJscu~sie goedgekeurd. 

Naar aanleiding van bet ontwerp, dat voorstett . 

opcenten te heffen op de hoofdsommen der be

lastiog op de bedrijfs- en andere inkomsten in 

~ de beutting~n buiten Java en Madoera merkt de 

' ·beer Stoclcsmeier op, dat. hij oyerleg gepteegd heeft 

· ~et de beide Chineesche Raadsl eden, die geen 

~ezwaar ?Ieken te hebbcn teggen het .heffen van 

·een dergelijke belasting, mits ze in zou gaan 

op -1 januari. 1920 en mits het minimum gesteld 

werd op f 250 inkomen. 

De beer Snel wit niet terugkomen op de debatten, de 

. · vorige maal gevoerd, maar wenscht gebruik te maken van. 

zijn recht thans vo·or. te stellen, bet percentage te stellen 
" op 0 °/0. Ter toelichting van dit amendemenf merkt hij op, 

dat al wat in ltet ;essort van de Gemeente, zoowel als in 

heel lndie wordt gedaan bijna uitsluitend geschiedt in het be

ling •an den Europeaan, dat het billijkis, als een bevolking 

mee bijdraagt in de bela~tingen, doch dan alleen als het 

belang van die groep ook gediend wordt. In dit geval wordt 

echter voor de groep, die in de gemeente-huishouding moet . 

~ijdragen, niets, of zoo goed als niets, gedaan en daarom is 

hij tegen elke belastingheffing, welke ook. 

En hij waarsthuwt de lnlandsche !eden er tegen bun stem 
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voor deze verordening uit te brengen, aangezi~n · dan ook 
zij aan de. beurt z1,11len komen om te betalen. En speciaal 
in deze voor die . bevotkingsgroepen zeer moeilljke tijde,n, 
acht hij het invoeren van nieuwe belastingen n'iet gemoti- · · 

· veerd, afgescheiden nog van de principieel voorop gestelde 
redeneering. · Hij zou. graag- het oordeel van de Chineesche 

' - I 

leden ielf er eens over willen hooren. 
De · Heer _Lie Eng Hoei verklaart, dat hit het beter zou 

actiten., als der bevolking geen belastin_g 'werd opgelegd in 
deze tijden. Het overleg met den Heer Stocksmeier bracht "' 
de Chineesche. l~den er echter toe, te verklaren als Het dan 
noodzakelijk was, om belasting te betalen, het minimum te 
verhoogen, als door dat Raadslid w_er_d voorgesteld, terwijl 
zij ·· met het oog op de indiening der aanslagbiljetten in 
Augustus het wenschelijk achtten, om de belastingvero~dening 
in werking te doert treden met · ingang van 1 Jan. 1920. 

De _ Voorzitter zegt, dat iedereeri Jiev~r geen _dan wel 
·belasting betaalt, maar dat hij toch vindt, ~ dat gegoede Chi
'neezen wel _degelijk mede ·kunnen .bijdr_ageri in de gemee'ntelij
ke huishouding. flij Jteeft een paar cinderteekenaars van het 
request aan den · Raad bij zich laten . kome~ en h.un gezegd 
dat zij zich moesten scha.men. dat zij niet wenschten bij te 
dragen in de kosten ·van ·~e Oemeentelijke huishoudiog. Het 
amendement om de belasting te doen ingaan met ingang 

I 

van 1 Jan. 1920 kan hij niet aanbevelen, daar natuurlijk 
de opcente~ tegelijk met de .)loofdsom worden geheven en 
dus, indien de aanslagbiljetten pas in Augustus zullen 
worden uitgereikt, ook de opcentenheffing_ eerst dan zal 
beginnen te druk,ken,' terwiji we kunnen verwachten, dat de 
algemeene toestand dan zoodanig verbeterd 2.--al zijn, dat de 

,, 
" 
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·· opcenten zonder bezwaar kunnen worden opgebracht. Voor 
. verhooging van bet minimum voelt hij, in aanmcrking'"'ne
men~e de minder gunstige lijden, zelf ook wel iets. 

• 

Den beer Snet wenscht hij nog op le merken, dat van 
een lnvoering van de belasting voor IAlanders geen sprake 
op het oogenblik kan zij_n. Echter blijft hij bij zijn meening, 

· dat de voorgestelde betastfng voor de Chineesche bevotking _ 
niet te . drukken<i mag worden genoemd. 

De heer Bijlmer acht betook billijk, dat gegoede Chi·nee
zen bijdragen in de gemeentelijke huishouding, vindt echter 
bet voorgestelde minimum te taag en zat das medestemmen 
met het v9orgestelde amendement -Stocksmeier. 

De beer Van Campen wil de Chineesche !eden de vraag 
voorhouden, of zij het billijk achten, dat een Europeaan 
met f 75.- inkomen wet betaalt, terwijl een Chinees met 
meer inkomen soms zelfs veet meer, geen cent zou be
hoeven · bij · te dragen ? 

De beer Rutgers acht een ding in het betoog van den 
Heer Snd niet logisch en wet waarom of hij voor Europeanen 
wet een welstandsgrens· wenscht gestetd te zien en voor 
Chineezen niet? 

De heer Snel de verschillende sprekers beantwoordend, 
zegt, dat hij de vraag van den heer Van Campen-met een 
wedervraag wil beantwoorden en wet met deze: Acht de 
beer Van Campen bet billijk, dat de Chineezen en de In
landers mee be~alen aan een vloot van zooveel millioen, 
die straks zal dienen om de belangen van het Nederlandsche 
kapitaal te verdedigen, voor het stellen van welke vraag 
hij door den Voorzitter tot de orde wordt geroepen. In 
antwoord op wat de heeren Bijlmer en Ru tgers opmerkten, 
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boudt bij voJ, dat1 waar n6cb voor de In landers, noch · voor 
de .... Chineezen iets wordt .gedaan, die bevolkingsgroepen· 

. ook niet dienen · te wordeil aangeslagen. ~ Wat den .druk 
der. tijden ook voor deti armeren Europeaan betreft, ook hij 
wil .di.en druk .gaarn·e verminderen, ~fschoon ook dit voor
stel nu niet aan de orde is. Daarom stelt bij voor oo~ -

. voor .di.e bevolkingsgroep voor dit" jaar vrijstelling van bet 
. . bet~terl van op~enten : te verleenen, voorzoti'ver zulks- betreft 

inkomens beneden de f 2.50. 
. Nadat d~ Voorz(tter. de gehoud~n discussies in de 'Malei
scbe taal kort. 'heeft . gerelevee;d; wordt' bet amendement
Snel verworpen ·met 4 tegen 10 ste.mmen. Het .amende
men.t-Stocksmeier., om den datum van inwerkingtreding te 
stellen op l januari 1929 wordt aangenom.en, terwijl even
eens . wordt aangel1omen bet amendement, · om bet mini-
mum-bedrag,,, waarover opcenten zulJen .worden gebeven te 

- bepalen op f 135 · d.i. . een boofdsoni, berekend · tiaar een . . 
maandelijksch inkomen van f 250.- ' 
. ArtikeJ 1 wordt ~aarna aldus geamendeerd goedgekeurd. 

. . 
Artikel 2 wordt zonder wijziging goeggekeurd, terwijl in . 

v~rband met .de genomen beslissingen' eeri nieuw artikel 
3 wordt toegevoegd, bepalende: 

,. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1920'' 
Vervotgens wordt de verordenin.g zonder hoofdelijke stem
ming ·1n baar geheel goedgekeurd, · waarbij de Heer Snel 
in de not~len aanteekening verzoekt van zij!l stem tegen en 

' zulks te meer, nu geblek,en j·s, dat de meerderheid van 
E1:1ropeesche Raadsleden der Chineesche · bevolking deze 
belasting heeft opgedrongen tegen den wit van de verte-
genwoordigers van dat volk in. Aan de orde is nu : 
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Punt 3.. Verordening op de hefiing' van een belas'" 

ting op de niet bebouwde en niet vol
doende bebouwde perceelen in de Ge

meente Makassar...! 
/ 

Als de Voorzitter de algemeene beschouwingen over dit 
punt aan de or<le stelt, opent de beer Rutgers de discus
sies met een rede, waarin hij verklaart, dat de op het con-

. cept gestelde datum hem de zekerheid geeft, dat het ont

·werp werd ingediend kort nadat de· Burgemeester aan het 
hoofd der Gemeente was gekomen. En al is de ijver, waar
mee het ontwerp ontworpen werd, alleszins te prijzen, toch 
is · aHes, wat snel is, daarom nog niet goed. De verorde

ning zegt in haar toelichting, dat geen hoogere druk ge-

_legd mag word_e!l• op de kleinere inkomens en zelf is ze 
met dat.principe in strijd. Want e)" zal belasting geheven 

· worden van die perceelen, die onbebouwd· of nicl vol
doende bebouwd zijn, waardoor juist diegenen belast wor

den, die van hun grond Of geen Of zoo goed als geen in
!Comen trekken. Ook is het niet juist deze hefting t~ moti

veeren met een verwijzing naar de· hoogere uitgaven, 
vaortspruitende uit de gewi]iigde tractementsregeling voor 

de ambtenaren. Maar het grootste bezwaar zit hem in het 
heffen van een verkapte vermogensbelasting. Niet alleen 

diegenen, die hun vermogen beleggen in gronden, zullen 
door deze ·belasting getroffen worden, maar ook de ve

le lnlandschc: bezitters van Oouvernementsgrond wat onbil
lijk is. Zulks is bovendi en geheel in strijd met den in Hot-

' land gevolgden koers. Daar werden vroeger bij de over-
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· dracht van eigendom ook vrij ·hooge lasten gebeven, do_ch 
in 1892 is men daarvan · teruggekomen, en waar . vroeger 
6,27 % werd geeischt, daar werd dat toen . gewijzigci ' iri . 

2, 15 %. terwijl daarnaast een belasting" werd ingev~erd die 
all.e vermogens trof,' wat gelijk Pierson· h~eft .bet~ogd billij

ICer en uit ee~' .belastingoogpunt verkieslijker is. Dit ont; 
werp · nu is in vergelijki.ng met dez~n. in Holland ing~sta:. .-· 
gen koer$ een stap achteruit. Nog in · e~n ·ander . opzieht. · 

zal . de· verordenin"g blijken "in strijd te iijn ~et de bedo:e

ling van den ontwerper. Wordf toch door den Burgeritee~-
. th verwacht,' dat . de .eigenaren va·n ·onbebou\\'.de -.eigeudom

inen deor 'deze belasting als l}et ware · gedwongen zulleh 
, / ' . - . 

· Worden hun terreinen te ·bebouwe.11, waardoor het gebrek 

"cian hitizen ; zal verminderen, in de praklijk zal de ve.rord-e-
. ) . 

ning blijken te ·leiden .tot een negatief resultaat. Er wordt . 

van de vaste goederen toch al een ~~erma,tige . belasting : 
geheven> Daar is -ten ' eerste · de verpondingsbelasting en' 

de daarop · ·door de Gemeente gehe.ven opcenten, daarna 

:de -procenten die b'ij de · venduti~ worden geeischt, vervol~ 
gens de overschrijvingskost,en ad 5 °/0 van- de koopsom of 

· verJ>on.dingswaarde. Nu zal deze verordening de toch reeds 

geringe ant mo om le bouwen n·og grooter maken. Die animo 

is reeds gering, omdat <;le "bouwverordening aan het bouwen 

veel moeielijkhede.n in !-den weg _ legt en omdat de Huut

commissie met de vasts telling van a· 0/0 rente practisch het 

bouwen nagenoeg onmogelijk heeft gemaak.t, waar de hy-. 
potheekrente van lichamen als . de Weeskamer reeds 7 a 
8 °/0 bedraagt. En door de invoering van deze belasting zal 
dat voorzien in het huizen-te-kort te Makassar '10g lang

zamer gaan. Bovendien de kleine vermogens zullen de lasten 

f ) 

' .. 

• 
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niet .kunnen clragen, zij kunneo evenmin bouwen wegetts 
de ongu-nst der tijden, een feit, waarop ook in de toelich

. ; · : ti~g op de begrooting voor het jaar 1919 speciaal de aan
dacht gevestigd wor41t, en zullen dus genoodzaakt zijn hun 
perceelen te verkoopen. Zoodoende komen die gronden in 
hct,nden · van . groote·re · kap.italen, die het wel uit kunnen 
zingen, eenige jaren de belasting betalen en daarna de som · 

"" der onkosten verhalen op de huurders. We moeten juist 

0 

een anderen kant uit. De bouwver.ordening behoeft op som
~ige plaatsen dringend wijziging, de belemmeringen, door 
de Huur-Commissie in den weg gelegd, dienen weggenomen 
te worden .en deze verordenjng dient niet te worden inge
voerd. Huizen en. nog eens huizen, is w~t Makassar noodig 
heeft ·en daarom moeten alle belemmerende bepalingen, di.e 
de animo om te bouwen tegengaan; worden weggenomen. 
Dan wordt voor~omen dat, zooals thans, man, vrouw en 
twee of meer kinderen in een hatelkamer moeten samen
wonen, wat toch zeker onhygienisch te noemer. is. 

De heer Snel betoogt, dat bij de invoering van de be
lasting voor de Chineezen de .heer Rutgers het niet noodig 
,vond het woord te · voeren. Nu, nu de belangen van de 
gr-0ep, die hij vertegenwoordigt, in het gedrang dreigen te ko
nien, nu heeft hij een heele redeneering klaar, om het ge
vaar af te wenden. En als zoo aanstonds zal worden voor
gesteld, om een vermogensbelasting in te voeren, dan stemt 
de heer Rutgers natuurlijk weer tegen. Oie vermogensbe
lasting ts alleen maar een middel, om deze belasting te 
keeren. De inconsequentie tusschen het voorgestelde systeem 
en den nieuw ingeslagen Hollandschen koers vermag spreker 
niet te zie.n.'' In Holland loch stond tegenover de vermin-
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de.riilg yan he! percentage bij overdracht van vaste goederen 
de invoering van een -vermogensbelasti!1g, terwijl in · lndie 
d'e vetmogens . niet belast worden. Deze verordening zal . 
daarm.ee· thans een begin maken. En~at de a1,.1imo om te 
b'ouwen .wordt teg~ngegaan · is al evenmin _juist. · De bouw
ve.rordening js een van de weinige · goede sociale wetten,, 

-' die .d_e Gemeen.te heeft uitgevaariligd, waard~or . het on-· 
hygi~riis~h en het onaestetisch bouwen · wo?dt voorkomen, 
terwijt de · Huui'-Cominissie zich . al'leen bemoeiL. met per-· 

. ~ . .. . 

ceelen "die reeds vood Jari. 1916 verhuurd _ waren. En dan 
' ' / ' 

is een ·ren.te v~ri 8 · oj0 e~n scttappeiijke· ,te 'noemen. Bij 
nieuw-bouw ial ze natuurlijk in aanmerkfr1g nemen. de zeer 

. ster~ , gestegen _prijzen der rriaterialen. De·. heeren saboteeren 
echter deze gaede sociale wetten, laten de· menschen nog 

' - ~ 

een tijdje wachten, waarna de regeering wet gedwongen zal 
' ' ' 

' zijn om .de wet en of le wijzigen of !n te trekken. "le kun-
nen elder_s . in~er verdienen en dat is de ooriaak, waarom 
er niet ·gebouwd wordt. Spreker wenscht den- Burgemeester 
t~e, · dat dez~ verorden!ng wprdt aangenomen, maar' toch 
wenscht hij te waarsthuwen tegen overdre_ven verwachtingen. 
·Reeds nu zijn .er eigenaars die hun onbebouwcte'·,perceelen 
met djagong beplanten, waardoor ·ze nog nuttig zijn boven
dten in het belang der voedselvoorziening en door allerlei 
an_dere middelen zullen z ~j. die belang bij hooge .renten ult , 
het bouwkapitaal hebben, . ook deze · verordening, als ze 
aangenomen wordt, saboteeren. 

De Voorzitter zegf ~lat hij de vorige vergadering reeds 
heeft opgemerkt, dat 'de Huurcommissie nieuwbouw geheel 
vrij laat. Ze eischt alleen, dat geen hoogere huren worden 
geheven, dan als eerste huurprijzen werden" verlangd. En 

" 

t) 
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ook· verwacht hiL dat wel degelijk de~e· verordening aan . . 
. bet doel zal , beantwoorden, met hetwelk · zij in bet I even 
geroepen werd. Nog· wenscbt hij den heer Snel op te mer
ken, dat de verordening zelf regelt de questie, of een stuk 

· grond werkelijk gebruikt wordt in het belang van de voed
selvoorziening, terwijl eigertaren, die nu reeds hun gronden 
gaan beplanten, daarmee de beffi~g niet kunnen ontduiken, 
omdat ook - cfeze materie in de verordening geregeld 
wordt. 

De heer Rutgers zal op het betoog van den · heer Snel 
he.el korr antwoorden. Hij vertegenwoordigt in den r~aad 

geen bepaa_lde groep. Alles wat hij in dat College zegt 
1

of 
doet, geschiedt i.n het gemeentebelang. En het feit, da~ de · 
heer Snel gezegd heeft, dat hij eventueel ook weer tegen 
een vermogensbelasting zou stemm~n, is een illustratie van 
de unfaire · wijze, waarop de heer Snel in dit College 
meent te mogen discussieeren. Overigens blijft hij bij zijn 
meening, dat de verordening niet is in het gemeentebelang 
en dat hij dus zal iegen stemmen. 

De heer Snel biedt den heer Rutgers zijn excuses aan, 
als inderdaad zijn naam door hem in dat verband is gebruikt. 
Hij heeft bedoeld, het algemeen verschijnsel te belichten 
eil geenszins . om den heer Rutgers onaangenaam te zijn. 
Ook hij houdt zijn meening staande, terwijl hij verzekert, 
dat er twee scherp gescheiden partijen zijn .. Men kan niet het 
belang van beide dienen. Hij voor zich wil Wei erkennen, 
het belang der onderliggende partij uitsluitend te dienen 
en hij verwacht, dat ieder zoo eerlijk zal zijn zulks ook 

. .. 
van zijn ei~en veriegenwoordiging ruiterlijk te erkennen. 
Gemeentebela'ng en algemeen belang besta~n niet. 
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De heer Mesman ondersteunt bet betQog van den beer 
Rutgers. 

De heer Wieland ze.gt, mijnheer de Burgemeester, nu ik 
uit Uw eigen woorden ._opmaak dat deze belasti~g tloor U 
.wordt beschouwd als een ,. dwang of prikkel om de be-

. . trokken _grondei.genaren te dw_ingen om te bouwl!n, vind i~ 
bet . ~ebeele belasting-voorstel unfair. ·waarom _ bouwt de 
Oemeei1te zelf ni!!t . op de reeds l 1/2 jaar geieden gekoch~e 
gronden in Kg. Matoko? <:> ndaf het bouwen tegenwoordig 
veel le duur is, en nu de de O~meente niet kan bouwen 

· gaat het toch niet ·aan dit · dan wel '9an parlieµJiere)l te 
•• , . i . 

eischen, wat den heer Snel ·de opmerking . onllokt, dat ook 
•bier weer sprake is van sabotage, wat hjj meer uitvoerig 

. ...,... + - • 

toelicht uit _de geschie~enis van den gemeenlel'ijken woning-
bouw, w~an,>p de Heer Wieland weer opmerkt, dat bet in.

." dertijd ingediende p]an ,,snert" was. 
. Do Voorzitter· stelt voor de stemming en de verdei:e be
Jlandeling . der verordening uit te steilen tot een volgende 
vergadering. 

De beer Snel stelt voor deze ·discussie althans te beslui
t~n, door te stemmen over bet beginsel d·er verordening. · 

Alsnu brengt de Voorzitfer in stemming, of de Raad er 
. voor of er tegen is~ 'dat be lasting zal wordell geh~ven varl 
onbebouwde of niet-voldoende bebouwde eigendommen. 

- r 

Zes leden verklaren er zicb voor ni. de leden: Bijlmer, 
Van Campen, Cbavannes, Sitanala, Snel :en Stocksmeier, 
ach~ tegen. - Hierdoor ver-valt de verdere behandeling der 
verordening. -

Punt 4. Eigendomsaanvragen. 
'. 

•) 

• ) 

o.) 
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Punt 5. Verordening tot vaststelling van het for

mulier van het dwangschrirt tot invorde

ring van de Gemeentelijke belasting op 
den verkoop van alle door · gisting of · dis· 

tillatie verkregen lnlandsche dranken. 

Punt 6. ·'Idem Vergunningsrecht. 

Punt 7. Idem Motorrijtuigenbelasting. 

word'en alle zonder discussie goedgekeurd en vastgesteld. 

Punt 8. Voorstel om afwijzend te beschikken op / 

het verzoek van den lngenieur S.S. aan

gaande de 'mogelijkheid om een bouw

verbod te doen leggen op perceelen, die 

voor den spoorweg-aanlcg mochten noo

dfg zijo. 

De Voorzitter zegt den !eden te hebben voorgesteld, hier
op afwijzend te beschikken, omdat, zoolang de plannen 
niet definitief zijn vastgesteld, het niet aangaat, een bouw
v~rbod te leggen op perceelen, die moge_lijk te een of an
deren tijd voor den . spoorwegaanleg kunnen noodig zijn. 
Na eenige discussie besluit de Raad conform het voorstel 
van den ~oorzitter. 

Punt 9. Idem op het verzoek van Tjoeng Tjiat Hien, 
om vergunning ··tot verkoop van sterken 

drank voor gebruik ter plaatse. 

De Voorzitter Jicht toe, dat inmiddels vergunning ver
leend werd voor den verkoop elders dan ter plaatse, doch 
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dat · in overleg met den Commissaris van Politie op bet -~ 

andere verzoek ~i>orgesteld wordt afwi{zend te beschikken._ 

Oe Raad besluit conform. 

Punt' 10. Tot liti der Commissie van Bij~t~nd in het 

beheer. der Haven van Makass~r wordt na 

st~rrirning · aangewe~e_n de· ·hee~ Rutgers. · 

· Punt t I. liet gevraagde ontslag. var!. den'' Chef

Teekenaar, W. van Ewijk, · wordt bem bp 

voorstel van · den Voorzitter eervol verfeetid 
I , 

met ingang van _d_en · datum; waar?p hij 

,den- gemeentedienst heeft verlaten~ 
. 1 \ 

Punt 12. Na eenige verge~fsche stemmingen wordt-

. bij toting de -heer Pieters a~~gewezen als 

Adjunct·Brandspuitmeester van ·spuit 2. 
' . 

\. 

Nog gaan onder den bamer door ee11ige mededeelingen 
van ingekomen bescheiden, waarna bu'iten ·de agenda· plaats 
vindt het onderzoek van .. den . geloo.fsbrief en verdere be- . 
scbeiden van het tJieuw-ver~ozen lid, den beer J. B. Wijtman. 

Na vooronderzoek door .een daartoe aang~wezen com
n'lissie . van drie leden wordt narriens ·de commissie bij 
monde van bet lid Snel .geadviseerd tot toelating. 

I />, -..... , 

Na circ1datie van de stukken onder de· !eden wordt z.h.s. 
besloten tot toelating van bet lid j. B. Wijtman. 
- Daarna stelt de Voorzitter. de Rondvraag. · 

De beer Snel herinnert nog eens aa:n zijn. te dezer verga- · 
dering gedaan voorstel, om aan Europeanen met minder 
inkomen, dan 250 gulden voor dit jaar onthefHng te verlee-

. '} -
•) 

•) 
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nen van de gemeentelijke opcenten ,op de . inkomstenbelas
ting en verzoekt vervolgens openbaarmaking van de discussies 

~ gehouden in de geheime vergadering van 23 Jan._ j. I. voor
. al waar aan dit besluit als consequentie verbonden is een 
uitgave van plus minus f 10.000 .. 

De Voorzitter _ zegt, dat de Raad nog geen beslissing heeft 
genonien en dat overigens het voorstel van den beer Snel 
in oveny-·e·ging genomen zal worden. Ter gelegener tijd zal 
dari . wel publicatie volgen. 

Nog stelt hij voor de aangekondigde geheime vergadering 
wegehs het ver gevorderde uur uit te stellen, waarmee 
de Raad zich vereenigt. 

Daarna slllit hij te .ongeveer 9 u.30 de openbare verga

dering. 

Gearresteerd in de vergadering 
van 18 Maart 1919 • 
De Burgemeester: 

DAMBRINK 
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Bepaling_) van den ingangsdatum van het ont-
slag van den Chef Teekenaar W. van Ewijk 68. 

Belastingen. · 

Behandeling van het ontwerp eener verorde
ning op de heffing van een belasting op de 

-
onbebouwde en de niet-voldoende bebouwde 
perceelen 
Voorstel Snel om aan Europeanen met minder 
inkomen dan f 250.- 's maands vuor dit )aar 
ontheffing te verleenen van de Gemeentelijkc 
oACenlen op de inkomstenbelasli11g 

Bestuur der Gemeente. 
Onderzoek van den geloofsbrief en verdere 
bescheiden van het nieuw verkozen lid den heer 

j. B. Wijtman 

Brand weer. 
Benoeming van den heer Pieters tot Adjunct-

61. 

69. 

Brandspuitmeester van spuit 2 68. 

· Commissies. 

) 

Aanwijzing van het lid Mr. Rutgers als lid in 
de Commissie van Bijstand in het beheer der 
Haven van Makassar 68. 
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Oiversen. 
Afwijzende beschikking op het verzoek van 
den lngenieur S. S. tot het leggen van -eeri 
6'ouwverbojt op perceelen, die voor den spoor
weg-aanleg moc~ten noodig. zijn 
Idem . op het verzoek van Tjong Tjiat Hien 
om . vergunning tot verkoop van sterken drank 

Grondaanvragen. ·-

.. B~handeling van eigendoms-aanvragen 66 . . 

Notulen. 

Arresteering der Notulen· van het verhandelde 
- ' . . 

in de Vergad~tin~ van 14 januarr 1919 · 57. 

Verordening~n. 

Verordening tot beffing van opcenten op de 
aanslagen van d~ belasting op de bedrijfs- en 

-andere : inkoms,ten in de "' bezittingen buiten 
Java en Madoera 57. 
Verordeningen tot · vastsJelling van het fo~rmu-
lier van het dwangschrilt tot invordering der 
Gemeenteli)ke belasUng: 
a . . op den verkoop van alle door gisting of 
·distilliilic yerkregen ln.landsche dranken 67. 
b. vergunningsrecht 67. 
c. motorrijtuigenbelasting 67. 

f) 
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