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15 ApriL 19:19. 

van he.t v~rhandelde · in de Openbare 

V ergadering van den Raad Cler Gemeen

te Makassar, gehouden den J 5.~n April 

l 9 J 9, ten Raadhuize. 

Voorzitter: De Burgemeester . 

AGE ND -A: 

1. Arresteering van de noiulen der Vergaeering van 18 

Maart 1919. 
2. , Vaststelling van het priil1itief kohier MC)torrijtuigen-be

lasting- 1919 (brief No. 890/30). 
3. Idem 2e suppletoir kohier Europeesche dra11kbelasti11g 

191~. 

4. Verzoek om ontslag van den -Opzichter Palm (brief 

No. 795/5). 
5. Ontwerp pensioen-reglement Europeesche Aml>tenaren 

(brief No. 793/5). · 
6. Verzoe~ Eerstaanwezend-Waterstaatsambtenaar tot op

stapeling waterleidingbuizen op Oemeente-terrein (brief 
No . . 889/8). 

7. Proces-verbaal ·afkeuring karbouw. 
8. Rapporten van de Commis~ie voor de Financien inzake 

accoordbevinding van de verantwoordlngen: 
over de maanden Juli, Augustus, September en Octo
ber 1918 van den Oemeeritekashouder ; 
over het Ille kwartaal 1918 van den Marktmeester ; 
over het iVe kwartaal 1918 van den Secretaris der Huur
Commissie; 
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15 April 1919. J.20 -

over bet-le Kwartaal 1919 vlln den : 
a. Amb(enaar belast met de inni_ng der hondenbelasting; 
b. Oemeentesecretaris; 
c. -c~-m~i~-s-Betaatmeester bij de o. W. • 
d. Oemeente-Keurmeester . 

. · 9. 8etaalbaarstelling van een bedrag van f 57.24 ten taste 
van den post voor ·O_nyo~rziene UHgaven 1919. ~ 

.. 10. Idem van een bed.rag van f 44.44 . . 
11. Idem van een bedrag van f 11.851/ 2• · 

12. _Af- . en overschrijvingen ·begrooting .1919. 

13. le Begrootingswijziging 1919. 
. 7 ' .II: ' 

14 • . Verzoek inzake verkoop van ster~en drank · van. Auw 
jong joeng (brief No. 897/13). 

15. Regeling aangaande het betieer van de Gasfabriek 
(brief No. 735/35). 

16. Schrijven van den Gouverneur van Celebes en Onder_. 
hoorigheden ddo. 4 Jan. 1919 No. 191/ClO b~treffende · 
reserveering van in eigendom aangevraagde gronden 

. voorzoover deze liggen i.n het uitbreidingsplan (brief 
No. 863/28). . . 

17. Voorstet· betreffende de benoeming van den beer 8. Loth 
tot. opzlcllter van de Oasfabriek (brief · No. 757 /35 ). · 

18. Stukken ·ter kennisneming. 

~nwezig ~ijn de ~en: Baba· ~eleiman,. H. j. T. 8ijlmer, 
Hoessing, Mas . Noer-Allm daen~ Marewa,. Noe
roeddin daeng Magassing, Mr . j. Rutgers, 
J. Sitanala, The Liong Tjiang, j. V. W~ckerlin, 

0. Wieland en J. 8. Wijtman. · 

•) 
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zijn de !eden: W. F. van Campen, Lie Eng Hoei, 
H. Mesman en A. W. G. Stigter wegens uitstedig
hcid ·en J. H. Stocksmeier wegens verhindering. 

·, Er_ is een vacature (H. E. E. Chavannes) . 

• 
• D.e Vergaderin~ wordt op verzoek van den Voorzitter 
-bijgewoond door den lngenieur-Directeur der G. W. 

Te 6.32 ure des avonds opent de Vo.orzitter de Vergadering 

. . en;~ verklaart haar openbaar. Aan de orde is punt 1 der 
' •. · ·!- a·gcr1:cta : 

' - - $ 

· ' . A_rresteer;ng van de Notulen der Vergadering van 
18 Maart 1919. 

Met een enkele verandering, door den heer Wijtman 
- aangebracht, worden d~ notulen goedgekeurd en gearresteerd. 

r 
1 Punt 2: Vaststelling primi1ief kohier Motorrijtuigen · 

belasting 1919. 

De Voorzitter stelt vo.or het kohier vast te stellen tot 
een bedrag van f 4010.-

. De heer Wijtman acht een boete van 50 % verhoogde 
b~lasting voor het te laat inleveren van het biljet wel wat 
al te bar, als men zich, zooals hier geschied is, aan de 
letter der verordening houdt. 
'. 'De fleer Wlickerlin acht de boete zelf te hoog en feitelijk 
gehed \ !it den booze. De Gemeente kan alle inlichtinge11, 

-die ze noodig heeft, verkrijgen ter Oewestelijke Secretarie . 
. De heer Bijlmer had het beter gevonden, als op de toe
gezonden beschrijvjngsbiljetten zelf de dag van inlevering 
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· vermeld wa.S- geworden, dan was er tegeri het heffen van· : 
· · · een.- stevige, .boete · bij h~~ ge.en be~waar gcweest. . . . . 

: ' · De. h~e~ ·WijfJ"_~n; wenschl" den te~miln van )ndi~ning .te 
'verlengen en ges~el-P te ·zi,e-p op t Februari, de heer' Wtf
~kerlin wil .de ~ boete .vermindereu~ · · _ · ·:: 

De Voorzitter zegt, dat de Raad de ve,rorcfening heeft; uit 
te VQeren en· dat deze z. i. de ·bevoegdheJd z~ifs. mis·t, om 

• .... • t •. ..,. • './.., t ~ - ' . 

"vtiji!el.Hng ~f wijziginit ·er yan . parti~f:l toe .te· sfaan. lul-~~ - ~ . 
)(an~ ~Ileen , hire.en wijziging- \ :an' d~- vero.rd~tl'ing gebeu~e11 : ·' . . "' .. 

i "' - -•-1- - " • . .. • "'~ h 

-~ ·, '.~· . Hij zegt foe met ecn voorstef te zuHen k?meu -~ot ~ijz.igin~ · 
•• ": :. in (,ten gee'st van de g~maakte opmerkiogen. Oaarna wordt 
,~ ·~· -.•"-:(J • ~.. . . ... ... 

·< ·~- . lief koliler goedgekeurd, '. als ,.werd v'oor_gestetd. .... . .:_. ,· 
. • - .., • . . .. ~ . . . -.. l. • .. : . ( 

Poot j; Vastsfellin~ 2e-s:ttppletvir koh er Europ:eesche -. 
.. ,_,,,..~·-.,; ... :-'"' . .. : .... dra11k?el~tipg· t 9_ ~ 9. · , · 

. . . . , . .. .. . . .r ·r. 

,,,,,Zon(ier discu$Sie f!o.rdt 'bet kohier .vastgesteld,· al~ werd - - ..... . . . 
v.oorgesteld . . · · 

. .Punt 4 :· ·verzoek van de~ Opzichter Paim om ontslag . 
~"' ' ; . . .. · ~ ~ ' .. ...... . 

· De .voorziUer .zegt dat de beer Palrn tevens. een- maand . 
binnenlandsch verJof vroeg; omd~t hii t~t · heden nog ge~~ . -

, . .. . iebfUik ge~t bad \'.30 . de hem. b( verord~ni~g _in Uit- ' - . 

zlcbl gestekle _,vrije .dagen_ p_e~ . jaar, welkei 
1 
hij ~t~eds 11,i.et 

kon verkrijgell, ~ Q.mdat er gebrek was . aan personeel,. De . . 
Voorzitter had hem alleen beloofd, zijn verzoek om ontslag 

. m~t· ingang van 31 Mei voo~ te brengen, terwiJI · hij het . ' . . . 

verlof tot lJeden ~iet konJ oestaan, omdat.4e Dir~cteur 0. W. 
feitelijk ~oor alles alleen stood Bovendien ~ordt bet v.erJof 
ook get.even .. om de ambteoaren . in de gelegenheid te stel
len oin met nieuwe krachten bun d1enst te kunnen aan~ 
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~ / '. vaarden en dat motief g~ldt in -dit geval zeker tocft n_iet. 
. " 'Het' ge\'ra~gde ontslag. Wotdt met in gang van 31 .Mei eervol 

"""' ~" I 1 '- • ,#. • • ' • • • I 

·' vert·eend. · 
'· 

.· Punt 5: Ontwerp pensioenreglement Europee~chc 
· : · Ambtenaren. 

~- .. -_: o"e_ Heer Wijt1'lan vraagt, hoe het moet met den met verlof . 
1:.· ...., ' i ~ I . . 

- £ij'n.den Secretaris en de heer Noeroeddin inform:eert, of ook 
'i1 ' ~-; ' • . . ' • 

·voor · ,Inl~rjdsche ambtenaren aan· pensio11eering gedacht 
< ~ ... • 

· .wordt. 
+ . ' • . 

-~''}Ye.;., \(oorzitter -antwoordt, dat de k~estie van den .gemee~-
,:... te, Secretaris een zaak is van later torg na di ens terugkeer, ter'." 

wijJ . een.. regeling voor lnlandsche ambtenaren bij d~ Re
·ge~tirig in overwegir1'g is. Hij stelt voor om overeenkom
stig zijn ~chrijven van 20 Maart 1919 ~o. 792/5 te beslissen 
en· dus-de-rr Directeur van Financien te berichten: 
to. ·dat tegen de voorgestelde regeling bij d~n Raad . geen 

bezwaar beslaat. 
. dat 'de Raad er de voorkeur aan geeft de pensioenen te 
doen uitkeeren door de zorg van het Departement 
van Financien. 
dat de daarvoor in aanmerking komende Gemeente-

" ambtenaren is afgevraagd, of zij op de gest~lde voor-
waarden wenschen opgenomen te wor~en, ja dan neen 
en dat zij, in geval zij wenschen te worden vrijgesteld, 
zich met een verzoekschrift hebben te wenden tot den 
Raad, die de verzoekschriften voor zoover noodig met 
zljn advies zal voorbrengen bij de Regeering. 

' Zo.nder hoofdelijke steinming verklaa1t de Raad accoord 
te gaan met den inhoud van bedoeld schrijven . 

• 
• 
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Punt 6: Verioek ee.rstaanwezend. Waterstaatsambte- . 

naar _tot opstapeling. waterleidingbuizen op 
Gemeenteterrein. 

Het voorstel, dat een bekrachtiging bedoelt van een reeds 
in overleg met de Technische Commissie . "verleende ver
gtinning, wordf :zonder l!cofd_elijke stemmil1g goedgekeurd. 

: . 
' Punt 7: , Proc~s-verbaal afkeuring karhouw.· 

· .WordL machtigin·g verlcend tot afschrijvin_g uit den inventari~. 
. - . -

.Rapport~n der Commissie . vooi' de F1nan-

-cien iilzake accoordbevjnding . der .verant :<.1 
_. ,• , 

woor.dingen : 

Over -de maanden Juli, Au~u-stus, Septemb.er en Octobu · . 
J,918 van den 'Gemeente-Kasbouder. 
Over het Hie kwartaal 1918 van. den' Marktmeester. 
Over het 'l!fVe kwaartal 1918 van den Secretaris (jer· . 
Huurcommissie. 

- Over het le kwartaaJ 1919 van den : 
lo. Aml.ttenaar belast met de inning der Hondenbelasting; 
2o. Gcmeentesecrctaris; . . 
3o. Commies- Betaalmeester b_ij de 0. W,'; 
4o. Gemeente-Keurmeester. 

warden voor kennisgeving aangenomen. 
Nog worden zol!der . discussie de drie volgende punten 

goedgeketird, te weten : 

Punt '9: Bctaalbaarstellin~ van ~e_n · beCJrag van 

f 57,24 ten taste van den po·s-t voor ,,On-. . 
voorziene Uitga ~en" · 1919. 

•) 
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Punt 1 CY: Idem van een . bedrag van. f 44,44. 

Punt 11·: Idem van een be drag van f 11,851 /2. 

Punt 12: Af-en overschrijving begrooting 1919. 

De Voorzitfer licht toe, dat het een · overschrijving betreft 
binnen hetzelfde hoofdstuk. 
D~ze overschrijving van art. 146 naar art. 143 tot een · 

J:>edrag van f 17,75 wordt door. den Raad goedgekeurd. 

Punt 13: le begrootingswijziging 1919. 

~e Voorzitter licht_toe, dat het eenige posten betreft, die 
werden overschreden, dan wet op het punt staan overschre
de.n te warden. De Raad keurt daarna zonder discussie de 
volgende verhoogingen goed : 
:A.- Van de Uitgaven: 
Afd. I -Art. 18~ Kosten van kiezerslijsten en verkiezin-

gen: f .850.- • 
Ate. II Art. 26. Toelage aan de weduwe van wijlen Samaila, 

in !even mandoer bij de Bra~dweer: f 30.
Afd. Ill Art. 58 Aankoop van terreirren en afkoop van .fn

landsche bezitsrechten: f 948.-
Afd. V Art. 77. Aankoop yan nieuwe paar.den en kar-

bouwen: f 62.-
Ajd. XIV Art. 124. Voorschotten op salaris te verleenen aan 

Gemeente-Ambtenaren, alsmede . voor te-· 

rugbetalingen van door de Gemeente 
overgenomen voorschotten, door benoem
de ambtenaren in hun vorige dienstb~

betrekking genoten: f 7.500.- ·. 
Van de inkomsten : 

• 
• 
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Onderde'et 34. Voorschotrekening: f 7.500.-
0nderdeel 43. Andere ontvangsten : f 1.~90. -

Pun t 4: Verzo-ek inzake yerkoop van sterken drank 

van ft uw Jong Joeng. 
De Voorzitfer zegt, dat ingevolge- de opmer~ingen, ge

maakt in een vorige zitting, het verzoek gedeeltelijk "'.<ror 
niet inwilliging word·t voorgedragen, 11.I. vo~rzoover rnl~s be-' 
ttcft de aangevraagde vergunning voor gebru!J< ter plaatse 
van verkoop. Met die wijze van ~ afdoening v~-tklaart ~e Raad 

accoord te kunnen gaan. 

- Punt 15 :. Reg~ling . aangaande' . het beheer van de 

Gasfabriek 
De . Voorzitter ze&t, . dat zijn voorstel, zooals het i.n zijn 

' . schrijven werd geformuleerd .eenige wijziging behoeft. Mr. 
Rutgers maakte hem er n.I. opmerkzaam op, dat een com
missie van •beheer van de Gasfa'briek wordt ing~steld ~111 
lret Dagelijksch Bestuur van dien tak van dienst te voeren. . . . 
Tot , het lidmaatschap van zoo'n commissie kan een ni ~ t-

. Raadsliil niet geroepen worden, terwijl de Burgemeester er 
I . 

lid van tiehoort te zijn. In 'ierband daarme.cfe behoeven ~n--
kele artikelen eenige wijziging .. 

De tJeer Rutgers kan zich, waar het een tijdelljke regeling 
betreft, we! 1i1et fiet voorstel vereenigen, aangezien er door de 

praktijk ··uit groeien z~I een definitieve regeling, die de i!1 de 
praktijk gebleken fouten zal vermijden . . Hij vestigt er echter 
de aandacht op, dat alle regelingen van financieelen aard toch 
door de handen dienen te gaan van de Financieele Commiss'ie. 
En dat is' het geval niet alleen met de voorgestelde regeling 
maar met bijna al het commissiewerk. In Soerabaja volgt men 
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~ ~~r<:)m ~ezen weg: De Financieele Commissie is uitgebreid 
. · meUwee· plaats~ervangende I eden. Ze vergadert elke week op 

" -~ ~ .. ~~~ ~: ,bepaalden dag en onderzoekt eerst alle voorstellen~ die 

·~· · ~ ~hangig gem~akt worden. Aan haar wordt de beslissirig . 
O.V:e~ge_laten QV~r het al 

1

0f niet verwijzen naar een andere 
_. commissiet dan wet bet onmiddellijk . voorbrengen bij den , . . 

,~·· ·"". · · ~ )~a~d~ Ook voor ~eze Oemeente zou ~ij graag zootn regeling 
. ·. g~troffen zien .en verzoekt daarom den Voorzitter dienaan-

.... .','I 

... , gaande .praeadvies te willen uitbrengen. . . 

-~ ... pe Voorzitler zegtt _bet voornemen te hebben om in bet 
J?egjn der volgende maand naar Java te gaan mede om daar 

· bet Decentralisatie-C.ongres bij te woneil. Hij denkt bij die 
·- 'ii. • • 

gelegenheid ook verscbille!Jde . gemeenten te bezoeken ert 
. lfoopt te -Soerabaja inlichtingen in te . Winnen eetreffende 

'··(le kwestiet door den Heer Rutgers aanhangig gemaakt. 
m '. Te getegener tijd zal hij dan zijn praeadvies ter kenntsse 

brengen van den Raad. 
r 

·: · De Raad verklaart daarna zonder boofdelijke stemming 
·_· accoord te kunnen gaan met de voorgestelde regeling, ge
: wijzigdt als door den Voorzitter in zijn inleiding aangegeven. 

Punt 16: Schrijven van den Gouverneur ~an Celebes 

en Onderhooriglieden ddo. 4 Jan. 191~. No. 

91/CIO, betreffende reserveering van in 

eigendom aangevraagde gronden voor

zoover deze liggen in het uitbreidingsplan. 

De Voorzitter licht toe, dat het een verandering betreft 
in een ·eenmaal ·door de Regeering gedane belofte. lndertijd 
werd door de Oemeente gcvraagd of ze voor drie jaar het recbt 
kreeg gronden gelegen in het uitbreidingsplan te reserveeren . 

• 
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Destijds . werd -Van Regeeringswege toegezcgd . orn 
. ' ~ . 

· vportaan binnen de Gemeent~ gecn gronden met eenig~ri 

Utel · af · 'te staan, voordat 4e Raad in de ·.gelegenheid zou 
' - . 

·• ~ijn gesteld 'om zijn oordeel daarov~r , kenbaar te maken 
en zoo. noo(Jig · zelf in het beiang ·van ~e Gemeente den 

eigendom dan wel bet beheer daarvan aanote vragen, een 

en ander onder . voorwaarde, dat de Gemeeq.te_- zich verbindt ~

om, indien bij a/stand van gron~ als evenbedoeld de : op ~ 
'dien grond geyestigde lnlandsche bezitsrethten reeds mo~hten 
zijn· afgekocht door den- oorsp~9nkelijken aanvrager, .aan·de:

ze11 een billijke schadel0o~telling te verleenen. 

-. Tbans wordt gevraagd, of qij . reservee~ing van .gro.nd de 

. Gem.eente gen~gen is, aanvragers van gronden _ s~hadeloos te 

.steUen door ttrugbet~_ling van de d<!_or ~en reeds- betaalde af _. 
~oops~mmen voor lnlandsche bezitsrechten. Hij me~ent; dat de 

Raad zich tegen een dergeJijke regelin& zal dienen te v~rzetten, 
omdat ze onbillijk .is. Van de Gemeente wordt iets gevtaagd .. 

waar de Regeering zich zelf ook nief aan houdt. . Zij toch stelt 

eerst, dan aanvragers ~chadeloos, als ~e over de · gronderi 

,be~hiJct en niet als de eigendom geweigerd wDrdt _ omdat 

.. een of an_dere Oouverneme~ts--dienst . die grond zelf zou 

kunpen noodi~ hebben. Het zou boverid1en · v-0or de Ge- -

~eente een . ~nbegonnen \Verk zijn om de . hoege ko~ten, 
terwijl er een gevaar .in ligt, aangezien bet aanl"eiding zal 

, geven tot specul~ti~ 'in gronden. Als aanvrag~;s weten, toch 

door den ~aad te wor~en schadel.oos ge~teld, als zij dus 
. met . den afkoop .der bezitsrechten niets· risqueeren, ielfs 
niet het gedurende eenig~n tijd renteloos liggen vau · hun 

_ kapitaal, dan zullen zij er des te gemakkelijker toe overgaan 
• • . I 

de bez1tsrechten af te koopen, des_noods tot wat Jioogere 

. •): 
f ) 

•) 
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piijzen. Mocht de Rejteering echter op . een wijziging blijven 
- staan,dari zou hij wilfen voorstellen, dat het Gouverneme.t 

~ . . ' -,,..,.,._ -

de ;aanvragers voorloopig schadeloos stelt, terwijl de Ge· 
· ~ · me~nte · zich verplich.t de afkoopsommen in 's Lande kas 

terug te storten. als ze over den grond beschikt. • 
· :-; De heer Rutgers zegt, zich wel zoo'n beetje in te kun

< flen aenken· in hct door den betrokken. Oirecteur ingenomen 
~ i;: . ~ . - < • 

- '...1.: ~-: ~ta~_dpunt. De aanleiding moet gezocht worden in een 
.. vi~.rial -aanvragen, in 1916 gedaan. De Gemeente ve_rkreeg 
.· d~~tljds het recht van reserveerit~g van die gronden, omdat 

ze lagen in het toekomstig uitbreidingsplan. Oat plan is 
echter slnds dat jaar nog niet veel verder gevorderd, zoo- · 
dat de R~geering er hoogstwaarschijnlijk wat spoed achier 
zetten wil. lndertijd is ook door ce Ge.meente geweigerd in 
te gaan op het verzoek van den lngenieur der S.S. toen deze 

· · verzocht een bouwverbod eventueel te doen leggen op gron
den, die vermoedelijk wel eens gebruikt konden wor_den 
voor d~ tramlijn, aHeen op grond dat niet definitief vast 
stond, waar · die lijn ZOU komen. De Gemeente is sinds de 
vaststelling van het voorloopig uitbreidingsplan zelf dat 
pla~ iliet getrouw blijven· volgen. Ze heeft gronden aange
kocht ia kampong Malokko, een bod gedaan op Panampoe, 
vervolgens aangekocht Mamadjang, heeft gronden gevraagd 
'in de buurt van dat landgoed, terw!jl ze tenslotte Losaric 
. in eigendom verkreeg. Deze stukken zullen voorloopig nog 
niet in exploitalie gebracht zijn en dan zou de Gemeente 
nog meer gronden willen gereserveerd zien? Ze zou daar
door v.erkrijgen het monopolie van het grondbearijf en het 

. • 6 

bou~en doo~ anderen zou ze zoodoende beletten, ·waar-
door · de · woningnood nog grooter zou worden dan ze 

. ' ~ 
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.. 
~e,~.~Ls. is. Al~ de pef"eent.e werkelij~ b. y_. de ,eerst~ ~~ie. 

;-_ · i¥~ .k~!Js ziet, om die gronden te exploiteeren, laat ie -dan 
9~ . a~n.vtagers schadeloos· stellen. D~t beteekent ~an ho~g;. 

1 
.,~~· ~- ~~eps . e~n rerit~verl~c.s .. van 3_X 31!_2. %1 A~ar-- er .tegen; ·d~e 

· ~ ,:- · .rente geld ~ij de 'Regeefing qoor. haar kan worden geleend. 
~. : .,: . .K.~~ ' ·.~ie ' exploitatie ~cht~r nie_t bin!Jen . dieri 1ermijn piaafs 
:~ yiQ~_en, · laat ze. dan de gro11den a.an ander~n overl,.ten,, on-

. det _b~paling,. .dat d\:e grond~n _binnen ,e,en zekeren tijd .. ·be- . ~ : 
.. . r . ~· . .- - . ./ : • • ' , . • · .... 

· .... -bou\Yd dierieq te zijn, . Op · deze · gronden kan hij . zich hiet 
r':. .~ • ... ~ • • ~ . ... . . , 

'!,,., · ·v~reenigen -met _ bet voorgeste_lde antwo9rd. . , 
,,..,;+ - .,. _ . . -~. ' . ~ .... - ~ . ~ - - • 

·. De Voor~ittet zegt, dat .de , vergelijking met de besl)ssing 
. _' ,~ op «,et ~~rzock . va_n de, s._ S. 11 le!. - oJ>g,a~~- . D.aar be~rof. het 
' ltet leggen 'var(-een bouwverbod, wat volgens de verordening 

~""' .,;: ' • .4 • ,,.. • ~ 

~~- · ~ ~Ue.e11-· mogelijk-·is , in bet algemeen · belang. Hier betreft het 
. e_~n .terugkomeri op' een ' b,esli.ssing vroeg~r genomen aan

. gf!an'de bet ' recht .. van . ~ese~veeri~g. nu word.t er de voor
. . ~~arde ~an .v~rbooden van schadeloosstelling .. De gronden. 

, ·~ , · ~- · die · worden aangevt}agd kunnen latir -misschien noodig . . . . . 
b(ijk~n voor wegaanleg en als ze dan niet gereserveerd .. ,... ..;.. . . 

; zijn ~n de Ge~eent~ ie dan · koopen moet, is ze· nog veel 
duui'der uit. Qok de voorstelling van een bedrag. steken in 
.bet .grQDdbedrijf en daa£mede hoogstens.risqueeren 3X31/2 °/0 

rente gaa,t ri\ank. Slechts om te vciorzien· iii tijdelijken. nood . 
st~lt de ~egeering,:oP. ·gunstige voorwaarden geld beschik-. . '• . . . . . 
baar en dan nog slechts v,oor ~en jaar. Daarna zal de Ge-- . . 
meente mo.eten leenen tegen ten hooger· procent, .ter~ijl ze 
voor --J,lildere .. d-oeleinden reeds een. nieuwe le_e.~ing behoeft 
van f ·360.000.- En hebben we eenmaal A. · gezegd, 4an 
1ullen ~e -oQk B. moet~n zeggen. Het . gaat· .ni~t ·om die vter 

. stukjes_ .gron<~ alleen, .maar succesievelijk . zou aJJe gi'ond ge-:, 

.. 
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. . 
·tegen iri het uitbreidingsplan aan de .beurt kunnen komen · 
en dat loopt over 1.500.000 M2• Wat bovendien die vier 
stukjes grond betreft, i ndertijd we rd eveneens . -doo.r den 
lngenieur van den Waterstaat geadviseerd, ze niet uit 

' te · geven, terwijl nu van de Gemeente gevraagd wordt, de 
. schadelooss!elling uit te keeren . 
. . De heer Rutkers is niet overiuigd. Hij blijft het een ver- . 
keerden toestand vinden, dat de Gemeente een monopolie 
zou verkrijgen van het grondbedrijf . . Als al die gronden 
warden gereserveerd belet de Gemeente de afkoopers der 

· bezitsrechten den grond in exploitatie ta. brengen op de 
gezonde basis van den eigendom, terwijl ook de lnlandsche 
bezitters niet gebaat zijn met een dergelijke werkwijze. Zij, 
die ·anders hun gronden konden verkoopen, worden nu 
door de Gemeente belet den grond in kapitaal om te zetten. 
Voor hem is het de hoofdzaak, dat gronden, die onmiddel
lijk in aanmerking kunnen komen voor bebouwing, ook zoo 
spoedi" mogelijk kunnen warden uitgegeven teneinde ze 
productief te maken. Voor de overige terreinen kan hij zich 
desnoods vereenigen met het . nog eenigen tijd reserveeren. 
Alleen als de Gemeente de garantie kon geven al den grond 
binn'en korten tijd te kunnen bebotlwen of in exploilatie te 
brengen, zou hij zich met !anger uitstel kunnen vereenigen. 

£?e heer - Wijtman wenscht het advies van den Voorzit
ter gevolgd te zien, doch wijst er op, dat de Gemeente de 
moreele vert>lichting heeft, om het uitb_reidingsplan met den 
rneesten spoed ter hand . te nemen. 

De Voorzitter zegt dat de lnlandsche bevolking er gee11 
schade door lijden kau. De grondprijzen warden niet ge
drukt. De aanvrager betaalt de afkoopsom voor de bezits-
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rechten en daarmede krijgt d~ lnlandsche eigenaar de be
schikking over zijn geld. De Gemeente heeft bovendien dien 
g~ond niet. gevraagd te ·reserveeren om hem later te bebou-

. wen, doch alleen om ·bij den aanleg van wegen in het uit
breidingsplan nie) voor de voeten geloopen te worden 
door eigeriaars van . groote perceelen, die dan· een exhorbi- . 
fan t hoogen prijs iouden vragen. o 

De heer Rutgers zegt, ~at .de . Gemeente zelf de schu·ld 
draag't: Orie_, jaar gel.eden werden die · gronden reeds gere
serveerd en nu is het uitbreidingsplan nog niet verder. Daar
in schunt de n~l~tigheid en hij geeft den betrokken Direc- . 
leur groot gelijk, dat deze de G~meente langs dezen weg 

I I - . 

ccns. aan haar verplichtingen herinner~. Hij ZOU dan ook 
willen voorstellen nu een b.eschikking te nemen betreffende 
de . gronden, welke 1iu re~ds drie jaar _gereseFveerd zijn, ter

-· - wijl voor geheeJ nieuwe aanvragen nog eenigen Hjd reser
._ -veering kan gevra_agd worden. Bovendien .komt. het hem 

0-11110.odig voor alle ·aanvragen op te houden. Die Qpden, 
welke stellig voor wegaanleg niet !10odig zullen zijn, kun
ne-11 gerust . tJitgegeven warden . 
. De heer Wieland vesti.gt et de aandacht op;· dat de af

koopers van bezitsrechten _gee.n enkel recht op ·schadel.oos
stelUng kunnen la ten gelden, ·voordat ze een ti tel op den grond 

· hebben verkregen. Als _.de 9emeente ~e schadeloos gaat stellen 
en er gaat weer een andere Inlander op wonen, dan kan de . 
9emeente lai.er ook die bezitsrechten nog weer eeps afkoopen. 

De Voorzitter herhaalt, dat de Inlander gerust den grond 
aan een anderen Inlander kan overdoen of zijn bezitsrech
ten kan verkoopen, derhalve in zijn beschikkingsrecht over den 

. , 

grond in het gehe'el niet wordt gehinderd en wil er der Re-

.. • 
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op wijzen door welke omstandi~heden de Gemeen
. -~e niet in de gelegenheid geweest is, ·aan het uitbreidings

plan te werken. Oat plan zal hoogstwaarschijnlijk binnen-. 
kort worden uitbesteed aan een bureau op Java. 

De heer Rutgers wijst nog 0p groote gedeelten gelegen 
aan reeds bestaande · wegeo, die ook aldoor gereserveerd 

. blijven, waarop de 1/oorzitter antwoordt, dat we ook niet 
weten, of die wegen niet verbreed moeten worden en waar 

eventueel zijwegen zullen dienen te worden aangelegd. Bo
vendien valt omtrent de rooilijn van de daar te bouwen 
rerceelen nog niets te zeggen. Hij zet daarna de kwestie 
·uiteen in het Maleisch, waarna tot stemming over het voor
stel van d~n Voorzitter vervat in zijn schijven van 29 Maart 

• . 1919 No. 863/28 wordt overgegaan. .Het wordt aange~ 

nomen met 6 tegen 5 stemmen. (Tegen stemmen de !eden : 
~as Noer-Alim, Hoesing. Baba Soeleiman, The Liong 
Tjiang en Rutgers). 

Punt 17 • Voorstel betreffende d~ . benoeming van den 

heer 8. Loth tot Opzichter van de Gas

fabriek. 

De heer Loth wordt op de in het bes'uit g~noemde voor
waarden benoemd onder conditie, dat hij zi_ch verplicht,/ 
zich ook op de hoogte te zulle11 stellen van het teeken
werk voor den buitendienst, terwijl !evens in het besluit 
worden vastgelegd de {lanspraken van het personeel be11e
de11 den rang van Directeur .op uitkeering eener jaarlijksche 
gratificatie. 

Punt 18: Stukken ter kennisneming. 
~edegedeeld wordt, dat de volgende stukken zijn ingekomen: 
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1 o. Benoeming van eenig Secretarie personeel op proef en 
ontsl.ag van a·nderen, die niet voldeden. 

2o. Benoeming van den heer Kranenbarg tot Commies-
-

Betaalmeester met ingang van 4 Februari. 

3o. Schrijven van uen Chef van den Burgelijken genees-
. ' . 

kundigen dienst betreffendc den bouw van een door-
gangshuis ·voor krarikzinnigen. o 

4o. Telegram van den Adviseur voor." de Decentralisatie 

.betreffende tijdelijke maatregelen: door de Regeeritrg 

getrolfen, om in den geldnood der Oemeenten te 

voorzien. 
5o. Besluit, betreffende de ~lu·i t ing van eenige verkoo.p.;. 

, 
plaatsen -van sagoweer en brom. 

60. Besluit, waarbij de heer Pusung is aangesteld als klerk. 

7o. Het rapport ·van den heer Wijtman betreffende de 

Gasfabric:k. 
80. Stief, · betreffende den afstand van een stuk grond err 

den aankoop ervan. De grond was noodig v ·r afron 
ding· v';;n een weg. 

9o. Schrijven meldende dat het aantal cholera gevallen 
tot 6 April nihil heeft bedragen. 

JOo. Schrijven, inhoudende verzoek tot de oprichting van 
· een koffleJrnis. 

1 lo. Regeling van de te.rugbetaling van het voorschot, door 
· de Gemeente overgenomen ten behoeve van den Di-- -

recteur 0 . W. 
1.20. Got1vemem~ntsbesluit, . waarbij de heer Stigter is 

aangewezen tot · plaatsvervangend Burgemeester. 
t 3o. Schrijven van den heer Stocksmeier waarin hij bedankt 

als Raadslid. 

• ) 

t ) 
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140. Schrijven van den Directeur B. B. inhoudende goed
keuri1\g van het besluit, waarbij aan den heer Gon~ales 

. - een t9elage van Gemeentewege wordt toegekend. 
150. Proces-verbaal van de kasovergave van den ConHies

Betaalmeester .aan den nieuw opgdreden functio nnari s. 
Bij de Rondvraag houdt Dr. Bijlmer een verha11d e-

ling over de Sp9ansche influenza en de gevare11, di e men 
- . 

foo.pt een besmetting op te doen. Het nut van gasmaskers 
moet zeer problematisch worden geacht , terwijl het bc

sproeien der wegen alleen in zooverre van nut kan zij11, 
a1s bet dient om de ktchtwegen voor ontsteking te be

waren, aangezien de kans op bet krijgen van de ziek te 
daardoor _wordt verminderd. Ook vraagt hij inlichting.e11 
o.ver de toepassing van de · honds~olheid-ordo11nantie, ter
~ijl hij er de aandacht op vesiigt . op welk een _onmenschf!lijk~ 

wijze een hond in ·de buurt van zijn woning werd afgemaakt. 
De heer Noeroeddin klaagt over de verlichting van de oui

tenwegen. 
De Voorzitter dankt Dr. Bijlmer voor de wenken, door 

hem gegeven, ' zal informeeren naar de toepassing de.r 
hondsdoltfeidordonnantie en zegt, dat reeds tang ·geleden 
besloten werd tot een zeer belangrijke uitbreiding der ver
licbting, doch dat de bestelde lantaarns door oorlogsnoodzaak 
niet gdeverd konden worden. Oaarna sluit . hij te . 8 uur 37 

min . . de openbare vergadering. 

Gearresteerd in de vergaderi ng 
van 12 Mei 1919. 

De Burgemeester . · 
DAM BRINK. 

' 
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