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No. 3. 

NOTUL~.N van het verhandelde in de Openbare Ver
gadering van den Raad der Gemeente Ma
kassar, gehouden op Dinsdag 3 Februari 
1920, ten Raadh uize. 

Voorzitter : de Burgemeester . 

AGENDA: 

I. i\rrestei:nng van de '.\Jotulen der V crgad~ring van 13 Januari 
1920. 

2. Voorstel om behalve het doen b0uvven op het Kerkplein door 
den Kerkeraad der Protestantsche Gemeente van een Kerk , 
aan het Oepartement dcr B.O.W. te vergunnen aldaar te doen 
oprichten ecn Post- en TelegraaH:antoor, een Telefoonkan
toor en de daarbij hehoorende woningen (Brief No. 130 Q/3). 

3. Vaststelling Verordening tot wijziging van de veror<lening tot 
heffing en invordering eener belasting OlJ den verkoop van sa
g(;weer en brom van dl"n I sten F ebruari 1918, af5eko11digd in 
de Javasche Courant van 28 Maart 1918 No. 26, ZGoals deze io 
gewijzigd bij de verordening van 17 December 1918, afgekon
digd in de Javasche Courant va11 3 Januari 1919 No. 1. 

4. Omtrent voorwaarden tc stelltn bij het verleenen van vergun
ningen voor het upbrcken van wegen . behoorenr:le aan de 
Gemetnte Makassar (Brief No. 26 E/ l) . 

5. Voorstel tot goedkeuring dcr overscbrijding met J. 52,40 van 
het bij Raadsbcsluit van 27 Mei 191 9 No. 118/14 tuegestnar. 
bedrag voor het bouwen rnn een donkt:re kamer (Rnrf No . 
34 N/3). 

6. Voorste! tot or,nf'!Tl ing 111 vaslen <lienst rter gerneente van den 
inlandschen Schrijver Ahdu! Wahirl (Brief No . 32 B/2) . 

7. Vaststelling 8ste >upp!etoir kohier der Mlitorrijtuigenbelas

ting 1919. 
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8. Voorstel om een bedrag vanf. 450.- - voor drie maanden beta
ling vo.or het inricht~n der boekl1ou2ing van den T e·chnisJ1en 
dienst te brengen ten laste van de ·1 po <:t ,,Onvocniene Uit

'7,aven" 1919. 
9. Rapporten der Cornmissie voor de Financien inzakc accoord

, bevinding en verantwoording : 

Ooer het 3e lr_icartaal 1919 : 

l . van den Wd. Gemeentesecretn: is ; 
2. ,, ,, Secretaris der Hutircommissie ; 
3 . ,, ,, Commies - Betaalmeester bij de G.W. 

Over de maand November 1919: 

van den Gt>m-::entekashoudcr. 

10. Eigendomsaanvraag (Brief No. 73 Q /4). 
11. Voorstd om de Regeering te verzoeken tot het doen uitkeeren 

alsnug van een hedrag van J. 31.467.40 ter legemoetkoming in 
<le kosten van den bouw van het Raadhuis (Brief No. 74:N/3). 

12. Voorstel tot het verzoeken om afstand in eigendom aa:1 de Ce
meente van een perceel in kampong Wadjo, grout 390vierkante 

meter (Brief No. 75 0/3). 
13. Ver:wek van den N.V. Exploitatieen Bouwo11derneminf .. 'Ma

kassar" om ontheffing van de in het hesluit van den Burge
meester van Makassar van 9 December !919 No. 578/lIIa ge
stelrlc voorwaarde aangaande de vervanging van den n1uur bij 
het houwen van een verdieping op hct in aanbouw zijnde 
perceel in de Benshachsteeg (Brief No. 96 S /3). 

14. Vastelling Verordening tot wijziging der Verordening tot hef
fing van opcenfrn (Ip de aanslagen in <le belasting- op de he
drijfs - en andere inkomsten in de bezittingen huiten Java en 
l\ladoera van 4 Februari 1919, goedgekeurd bi j Gou•1erne
mentsbesluit van 5 Oecemher 1919 No. 8. 

15. Voorstel tot het afwijzen van het verzoek van den heer Gerrit
sen, Marktmee~ter, om 30 dagen verlof onder toekenning van 
een toelage als hedoeld in het 3c lid van art . 17 der ,,Arnhte
narenverordening" (Brief No. 116 R/2). 
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16. Omtrent de te nemen maatregelen tegen z6odanige overvul

ling ·van de hoot, welk~ r!e geregelde verbinrling tusschen Soe

rabaja en Makassar 011derhourlt, dat rle passagiers op weinig 

cornfortabele wijze worden geherhergd (Brief No. 117 A/I). 
~ 17. Voorstel om de boomen langs de wegen hinnen deze Cemeente 

aan een nauwkeurig onderzotk le onderwerpen (Brief No. 132 
N/4). 

18 Voors t~l tot het verleenei1 van If) maande11 buitenlanrlsch ver

lof aan den Heer A.]. Sackman, Adj. Directeurder Gemeente

werkrn wegens R jarigen dienst in te gaan op I Mei a.s. (Brid 

No. 112 N ·2). 
19. Stukken ter kennisneming. 

Aanttezig zijn de !eden : Baba Soeleiman, E. van Beugen, D. Eskes, 

Mr.S. Jaarsma, Mas Noer i\lirn daeng Marewa, Noeroed

din daeng Magassing, H. Popping, Mr.J. Rutgers, J. Si

tanala, I. Troostwij k, J .V . Wackerlin en H .E . Wempe. 

Afu.'CZig ziin de !eden (met kennisgeving) : Lie Eng Hoei, The 

Liong Tjiang, beiden wegens ongesteldheid, zonder ken

nisgeving : G. Wieland, Hoesing, en H. Mesman (we

•_. gens uitstedigheid). 

De vergarl.ering wurdt, op verzock van den Voorzitler, bijgewoond 

door den f ngeniem-Directeur der Genieentcwerken. 

Te 6. 45 ure des arnnc!s opcnt de Vourzitter de Vergadering en 

verklaart haar opertbaar. Hij begint met de beidc nieuw gekuzen le

dc11, de het:ren Van Beugen e11 Mr. Jaars rr: a, namens den Raad 

welkom te heeten en spree.kt de vt: rwachtir.g uit, dat zij in aange

name samem...,erkiug met de uverige !eden en rnet hem, als Yoor

zitter, veel zullen kunnen hiidragen tot vruchtbare behartiging der 

Gemeentebelangrn. 

Verrnlgenswijdt hij nag een eukel woord van waardeering aan de 

beirle afgetreden !eden , de hee ren Bijlmcr en Van Campen , wier 

plaatsen hr.den V<)Of het cerst zijn ingenomcn grworden. D e heer 

Bijlmer is slechts kort lid van rl en Raad geweest, de heer Van 
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Campen daarentegen gedurende langere jaren en deze heeft. als 
Raa:dslid en als lid van d~ Financieele Commissie veel geprestcerd, 
waarop m~' t genoegen en waardeering kan worden teruggezien. 

Daarna wordt aan de orde gesteld : 

PUNT 1. ARRESTEERING VAN DE NOTULEN DER VERCADERINC VAN 13 
JANUARI 1920. 

De Voorzitter: Bij deze notulcn zijn slechts heel cnkele aanteeke
ningen gemaakt. lk stel voor daarmee rekening te houden en ze te 
arresteeren. 

Goedgekeurd. 

PUNT 2. VOORSTEL OM BEHALVE HET DOEN BOUWEN OP HET KERK

PLEIN DOOR DEN KERKERAAD DER PROTESTANTSCHE CEMEE~

TE VAN EEN KERK, AAN HET DEPARTEMENT DER B.O.W. TE Vt:R

CUNNEN ALDAAR TE DOEN OPRICHTEN EEN POST- EN TELE

GRAAFKANTOOR, EEN TELEFOONKANTOOR EN DE DAARBIJ BE

HOORENDE WONINOF.N. 

De Voorzitter : Zooals de heeren uit mijn schrijven van 27 Januarj 
j.l. No. 130 Q/3 hebben gezien, strekt het voorstel, om van 'sRaads 
meening te doeu blij ken no pens het bouwen van een Pust- enT ele
graaf- en van een T elefoonkantoor met woningen op het KNkplcin, 
en daarmee van antwoord te dienen op het daartoe strekkend ver
zock van het Departement der B.O.W. Terzake heb ik den Raad 
in overweging gegeven om, in zooverre in rifwijking van de beslis
sing van den Raad in 1917 genumen, den kerkeraad met zi.in 
bouwplanncn naar het Zuideli.ik gedeelte van het Kerkplein te ver
wijzen en tevens het Noordelijk deel te bestemmen voor het Post-, 
Telegraaf- en Telefoonkantoor met de woningen, cen en ander · 
volgens het daartoe opgernaakt plan van den lngenieur-Direc
teur der Gemeentewerken. Daar geen der heeren over deze aange
legenheid het woord verlangt, worden de voorstellen aan het slot 
van den vorenbedoelden brief in sternming gebracht. Het voorstel 
sub le wordt zonder besprekingen en stemming aangenomen . 
2e. De V oor zitter acht het bij nader inzien beter het woo rd ,, ver-
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koopen" te vervangen door ,,exploiteeren", ten einde het moge
Iij k te mnken, dat de grond niet zal worden verkocht, maar door de 
gemeente zelf geexploiteerd, h.v. voor woningbouw. 

Verder heeft de heer Afr.Rutgers nog voorgesteld, aan de voor
waarden er een toe te voegen, inhoudenrle dat voor I Januari 1922 
met den bouw zoowel van het Post- en T tlegraafkantoor als van net 
T elefoonkantour moet W1Jrden begonnen, en deze v66r ! Januari 
1924 volto0id moet zijn. 

Geen der !eden heeft bezwaar tegen deze wijziging en toevoeging 
en v • .-ordt het alclus gewijzigd 2e ded van het voorstel zonder nadere 
discussie en stemming aangenornen. 

Ook het voorstel ten 3e wordt zonder meer aangenomen. 

De lieer Van Be 11gen : Ik wilde nog even terugkomen op hetgee; 
oµ biz. 5 van Uw schrijven venneld staat over de bcrekende schade
loosstelling aan den eigenaarvan de bioscoop ,,DeSter". Ik meen, 
dat op de Cemeente in deze een verder gaande moreele verplichting 
rust ." De eigenaar heeft destijds, mede ter ttgemoetkoming aan de 
wenschen van den Raad en onderde impressie, dat het gehouw laH
ger zou kunnen blijven staa11, het gehouv; Wl!t mooi~r gemaakt en 
daardoor ook duurder, dan oorspronkelijk het µIan was. Htt komt 

· mij d;;rorn voor, dat in dit geval het hereke11de bed rag van J. 2000 .· 
per jaar voor schadeloosstelling niet voldoende is en de Cerncente 
verplic!1t is met de toentertijd gedane helofte rekening te houden. 

De Voorzifter: De kwestie krijgt echter eerst waardc als hinncn 
de overee11gekomen 6 jaar over den grond zal warden beschikt en 
be11 ik hetmet U eens, dat het dan op den weg van den Raad ligt orr. 
ook met van df'ZC zijd(' gedane helof ten rekeni11g te houden. Ik heb 
over deze aangelegenheid echter niets kunnen vinden en.was ik er 

· dus niet van op de hoogte. 

De heer V un Be ugen : Er is ook niets vastgelegd hierover, zelfs is 
het meen ik, r1iet inde notulen opgenomen . Ik weet echter, dat de 
man destijds de kwestie met het Rr.adslid Stigter heeft besproken 
en dat er later ook in den Raad over gepraat is in den geest zooals 
ik zooeven aangaf .En daarop is de man afgegaan. 
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De Vvorzitter: We zullen zeker t.g.t. met een en ander rekening 
houden. • 

De heer Mr . ./ aarsma : De heer Wieland heeft mij verzocht te 
spreken over een fout, die hi.i i11 de berekening der aan de uitvoering 
van dat plan verhonden kosten heeft ontdekt. Wr: trekken n.l. op 
het oogenblik f. 300.- per rnaand aan grondluJur van de hioscoop 
,,De Ster," hetgeen de rente vertegenwoordigt van een kapitaal van 
J 60.000.- Op welke manier denkt U die f 60.000 echter te kun
nen dekken? 

De Voozitter : In de berekening is inderdaad met de gekapitali
seerde huur geen rekening gehouden. 

De hcer l\1r. Rutgers : We moeten wel bedenken, dat inkomsten 
van huur niet altijd insluiten kaµitaalsbezit. Bovendien zal bii een 
exploitatie van het tham door de bioscoop geoccupecrd terrein 
als wordt voorgesteld, de waarde veel hooger warden, :z.oodat de 
J 60.000.- dan meer dan gedekt zijn, 

De heer Mr. Jaursmu : De heer V:'ieland neemt hierbij alleen in 
aanmerking den feitelijken toestand. Het is nog de vraag of het ter
rein als bm.,1.wterrein worclt uitgegevcn. In ie<ler geval beteekent het 
al dadelijk kapitaalsverlies. 

De lu:er Popping : De bioscoop gaat evcntueel V\.·eg en dacfflnede 
houden de voor ons daaraan vcrbonrltn inknmsten op. De grond ech
ter blijft en die is toch zeker bij een bebouwing van het Kerkplein 
als voorgesteld, veel meer waard. 

De Voor zitler : De bedoeling van de in mijn schrij ven voork0men
de berekening is ook voornamelijk alleen om aan te toonen, dat wij 
uitkomen als wij voor dat terrein f 4.70 per "·ierkanten meter krij
gen bij verkoop , de waarde echter daarvan zal veel hooger zijn. 

De heer J\1r. Rutgers: Degroote fout vau het betoog van den heer . 
Jaarsma is de kapitaliseering v£1n de huur. Als we op die manier 
kapitaal zouden kunnen herekehen, zou met de inkomsten, uit be
lastingen e .cl. de Gemeente een ontzettend vcrrnogen bezitten. 
I k geloof echter dat we nit>t verd.er over deze eigenaardige finan
cieelc pulitick behoeven te spreken. 

De Voor zillcr : I k breng dan het voorstel in zijn geheel in stem-
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ming, met de bij de bespreking van het 2e deel van het voorstel 
beha.ndelde toevoeging van deu heer Rutgers en de WlJZigmg 

van het woord ,,verkooµen" in ,,exploiteeren". 

Zonder verdere bespreking wordt het voorstel aangenomen even

als dat van den Voorzitter o n ter bespoediging der afdoening de op 

dit punt betrekking hebbende notulen staande de vergadering tear

resteeren. 

PUNT 3. VASTSTELLING VERORDENING TOT WIJZIGINC VAN DE VEROR

DENING TOT HEFFING EN INVORDERING EENER BF.LASTING OP 

. DEN VERKOOP VAN SAGUWEF.R EN BROM VAN DEN I STEN FE

BRUARI 1918. (AFGEKONDIGD IN DE JAVASCHE COl!RANT VAN 

28 MAART 1918 NO. 26., ZOOALS DEZE IS CEWiJZIGD BIJ DE 

VERORDENING VAN 17 DECF.MVER 1918, AFGEKONDIGJ> IN 

DF. JAVASCHE COllRANT VAN 3 JANUARI 1919 NO. l ). 

Daar niemand algemeene beschouwingen weuscht te houden, 

gaat de Voorzitter direct over tot de artikelsgewijze behandeling. 

De artikelen worden successievelijk voorgelezen en zondcr bespre

king goedgekeurd. 

De heer Popping : Het verband tusschen de strekkin!:{ van de ver

orde+l;llg en de todichting is mij ontgnan en is het mij niet duideiij k 

hoe het euvel, waarop U in de toe!:chting wijst,, denkt te ondcr

vangen. 
De V our .::itter : De tegenwoordige regeling maakt het mogelijk, 

dat na de opgave voor het kohier in D.occmbcr en de vaststelling van 

dat kohier, de pachter in den loop van het jaar verkooµplaatsen 

slnit en claarover da11 geen belasting meer behoeft te betalen. Dit 

brengt de stabiliteit van de begrooting in gevaar, hetgeen wij zien 

kunnen u.it de opbreng~t van de laatste jaren. Het doe! is dus de ver

mindering van de opbrengst gedurende den loop van het iaar te 

ontgaan. Is een verkoopplaat> eemnaal geupend, dan rnoet er ook 

voor het geheele of het verdere dee! van het jadr voor worden bf~ 

taald. 
De hcer Truosl1uj k : Is er nog eenige klaarhcid gekomen. waarom 

er geen andere gegadigden voor dcze pacht waren te vinden ? 
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De Voorzitler: Nog niet. Ik vertrouw echter, dat de nieuwe veror
dening in dien gee~t zal meehelpen. 

De Voorzitter brengt vervolgem de geheele verordening in stem
ming en wordt deze zonder verdere discussie aangenmnen. 

PUNT 4. OMTRENT VOORWAARDEN TE STELLEN Blj HET VERLEENF.N VAN 

VERGUNNINGEN VOOR HET OPRl<F.KEN VAN WEGEN, BEHOO

RENDE AAN DE GEMEENTE MAKASSAR. (BRIEF NO. 26 E/ I). 

De Voorzitler : De heer Mr. Rutgers heeft voorgesteld het con
ceptbesluit aldus te wijzigen, dat een tweede artikel wordt toege
voegd, waarin bepaald wordt, dat het sub Io bepaalde nict gel<l.t 
voor gemecntelijke takken van dienst. Wenscht de heer Rutgers 
dit voo.rstel nog toe te lichten ? 

De heer Mr . R ufgers : lk vernam, dat het in de bedoeling ligt ge
gemeentebf'drijven ten deze niet op denzelfden voet te belasten, als 
dit voor µarticulieren zal geschieden. De fonnuleering daarvan heh 
ik cchter in het besluit gemist en daarom komt het mij beter voor, dit 
daaraan alsnog toe te voegen. T evens rneen i k, dat de redactie van 
art. I als door mij gewijzigd, duidelijker is. 

De Raad kan zich met het voorgelegde conceptbesluit, gewijzigd 
zooals door den heer Rutgers is aangegeven, vereenigen en ~s>rdt 
besloten de voorwaarden voor het opbreken dcr wegen als volgt vast 
te stellen : 

"Ten eerste: Te bepalen, d11t vergunnin~en tot het opbreken van 
,.de door de Gemeente Makassar beheerde oµenhcire wegen :;Jechts · . 
.,zullen mogen worde11 verleend onder voorwaarde, dat de gegraven 
,,kuil rnorloopig wordt dichtgemaakt met de te voren uitgegraven 
,,aardl'! in gestampte lagen van hoogstens 0,201\1 di kte tn dat tcr te
gemoetkoming in de kosten voor het weder in orde maken va11 den 
.,weg door den Gemecntedienst, door den vcrgunninghourl.er voor
.,af in de Gemeentekas wordt l:{estort tell bedra!! per vierkanten 
.,mder opgegraven weg van : 

J 4, - voor wegen met asphalt of tarco belegd ; 
,, 2, - voor makadamwegen en van 
,, I, - voor grindwegcn. 
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gedcelten van ecn M' voor een geheel gerekend . 
. ,Ten 'tweede : T e bepalen, dat het snb ten eerste bepaalde nict 

,,gelclt voor het opbreken van door de G emeente Makasssar hehcer

.,rle open bare wegen cioor cen der Gemeentelijke bedrijven of takken 
,, van Gemeentedicnst." 

PlJNT 5. VOORSTEL TOT GOEDKEIJRING DLR OVERSCHRIJDINC: MET 

j · 52,40 VAN HET BIJ RAADSBESLUIT VAN 27 MEI J 919 NO. 

l 18.fl 4 TOEGESTAAN 13Ef>RAG VOOR HET BOUWEN VAN EEN 

DONKERE KAMER (BRIFF NO. 34 N/3). 

Wordt aangenornen overeenkomstig htt conceptbesluit. 

PUNT 6. VOORSTEL TOT OPNFMl!'\C IN VASTFN DI WST VAN DE GE

MEENTE VAN DEN INLANDSCHEN SCHRIJ VER ABDUL WAHID 

(BHIEF NO . 32 B/21. 

Het conceptbesluit wordt w ndcr mf:er goe.dgekeurd. 

PUNT 7. VASTSTELLI NG 8sn: SUPPLETOIR KOH I ER DER MOTOR RIJTL'l

GENBELASTJNG 1919. 

\~1ordt beslokn het 8ste tiUppktoir kohier vast te stellt n tot een 

becl.r .Jg van f 6.-. 

PUNT 8. VOORSTEL OM EEN BEDRAC VAN .f. 450.- \'OOR DRIE MAAN 

DEN BETALING VOOf< HET l!\IRICHTEN DER BOEK HOL'D INC: VA N 

DEN TECH NISCHEN DIENST TE BRFNCEN TEN LASTE \' AN DE~i 

POST ,,ONVOORZIENE UITGA\ EN " 1919. 

Zonder nadere besi:-reking aangenrm1en. 

PUN1 9. RAPPO RTE N DE'R COl\H·llSSI E \OO R DE FI N<\NC IEN INZAKE AC

COORDkE\'INDI NG VERANT\\ OORDI NGEN : 

over het 3e kwartaal 19 l 9 : 
I. van den \Vd . Gcrm·en test'c retaris. 
7 ,, Secretari s c!er H udrconimiss ie. 
3. .. C.-,mm it>s -Betaaln:ces ter bi.! de C .W. 

over de maand November I 919 : 
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van den Gemeentekashoucler. 

Daar gcen der leden bezwaren te berdc brengt, worden de ver

schillende rapporten voor kennisgeYing aangenomen. 

PUNT JO. EIGENDOMSAANVRMG. (Brief no. 73 Q/)4. 

De heer Van Beuge.11 : Dit is weer een van die gevallen, waarin, 

meen ik, des tijds een toezegging is g<'d ci an door den Assistent-Rcsi

dent Schadee . Het stuk grond van Daeng Matoetoe werd destijds 

door de Gemeente gebruikt en beloofde de hecr Schadee hem een 

ander stuk in eigendom te zullen afstaan. Hceft de Gemeentc nu 

dit stuk beslist noodig ? 

De Voorzitter: Wij zijn daarover reeds in bespreking met de S.S. 
Die heeft het uoodig en in ee11 vorigc Vergadering hebhrn wij beslo

ten haar de preferentie op dien grond tc geven . Ik meen, dat hct hier 

hetzelfde stuk grond betrdt, waarop indertijd de bczitsrechtt'J1 door 

de Gemeente zijn afgekocht, waarin de gewezcn cigtnaar echt~ r 
geen bezwaar zag om naderhand nog eens zijne aanspraken daarop 

te doen gelden. 

De heer _Mr. J aarsma : Oat de S.S. het wil gehrui kt'n, is gcrn rc

den om de eigendomsaanvraag af te wijzen. 

De Voor zitter : Wij hebben dien grond terng~ebracht tr~f- vrij 

staatr-do~ein en daarnwde hebhen de vroegtre bezitsrechten L)pge

houden te bestaan. 

De hcer Mr. J aarsma : Deze man heeft eene vordering en staat hij 

vcel sterker als hij den grand heeft. Al~ <lat niet het geval is, zou hij 

een actie rnocten instellen en waar het hier eene mondelinge toezeg

~ing betreft, die uiteraarcl moeiEjk te bewijzen valt, zai !iii veel 

zwakker ~taan . H et ligt rn.i. nirt OJ.l der. weg van de G emeente de 

S.S. in dezen te hevoordedrn boven een partic11lier. 

De heer Popping : lk heb ook de zaak onderzocht, voor ik inder

tijd mi.in ve rzork om prdercntie VQor de S.S. tot den Raad richtte. 

Daar ik or1k reeds van de vermf:ende aanspraken van Daeng Matoc

toe had gehoord, heh ik deze kwe;.;tic met dtn Gouwrneur, den heer 

F rijling., be,prokt'n en zijne rn,-ening daarQver gevraagd. DCJZe ver

klaarde mij, dat Matodoe hem gezegd had eene toezegging te heb-
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hen van den Gouverneur Coenen, hetgeen dus reeds op gedraai wijst. 

De heer' Frijling zei mi.i ook uitdrukkelij k, dat de man absoluut 

geen rechten kan doen gdclen en als hij heweert, dat het hem beloofd 

is, dan liegt hij dat. 

De Vourzitter : We kunnen veronderstellen, dat het van algemee

iW bekendheid is , dat de heer Schadee ten aanzien van toezegging in 
grondh1·esties wel eens rneer beloofde dan hij kon nakomen. We 

moeten echter voorkomen, dat dit motief wordt gebn:ikt door 

iedereen, die vermeenr:le aanspraken wil doen gelden op een ,tukje 

grond binnen de Gemeente. 

De heer Mr. Rutgers: Ik vind het eigenlijk eeri kwe~tie waar de 

G emeente buiten staat. De G<:'.meente heeft rle rechten op het bewus

te stuk grond afgekocht, waardoor het tot vrij staat~domcin is terug

gebracht, en heeft de Gemeente vail haar preferentierecht tot hf'.t 
aanvragen in eigendom afstand gedaan ten gunste van de S.S. Vol

gens mii rust nu op dt Gemeente cle moreele verplichting om, in den 

geest van die beslissing, op een eigendomsaanvrage door een dnde 

afwijzend te adviseeren. 

Zelfs al heeft Matoetoe eene toezcgging, wat alti jd nng bewezen 

zuu moeten worden , dan sluit cfa nog niet in een re;.:ht op dit stuk 

groffci" en is dat geen red en c!c rechte11 daarop aar. em particulier af 

te staan, waar het als eigendom v:-:1 de S.S. te algenieenen · nutte 

zou warden gebrui kt. 
I k stel vn0r de kwesti e va n de tueze~gin g aan Matoetoe hier niet 

in verdc: rt> beschouwing te nemen. waar dit buiten de eigen lijke zaak 

omgaat. 

DeliecrMr.]rwrsma: i\ls ik het goed begrepen heb, zijn de 

rechtcn oµ dit stuk grond destijds cioor clc Cemeente afgekocht van 

een inlancler. Er is echter eei1 sta.:itsblad van I 873, dat dergelijke 

transactics tusschcn resp. onder de Emopeesche en ;nlandsche 

rechtsp raak va llend1: pcn::oncn verbied t. D aar de G emeente ecn on

der hct Eurnpcc:>c!i r1·cht vallende rechtsµersoo n is, zou dus dit 

contract nietig zij 11. 

Buvendien zie ik niet in, waarom wij de S.S. boven een particu 

lier zouden bevoordeelcn. 
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De V oar zitter : Het geval is eenigermate anders dan U het zich 

voorstelt . De kwestie is, dat de rechthebbende oµ dien grond met 

eigen goedvinden die rechten hecft prijsgegewn tegen schadeloos

stelling door de Gemeente. 

De heer Mr. Jaarsma: Oat kan alleen als de grond dan vrij 

staatsdomein wordt . 

De Voor zitter : Oat is het daardour ook geworden . 

De heer Mr. Jaarsma: Als echter indertijd de heer S0hadee eene 

toezegging heeft gedaan en de inlandsche bezitter op·grond daarvan 

van zi.ine oorspronkelijke rechten afsta;1d heeft gedaan, is hij nu, als 

hij dit nieilwe stuk grond niet krijgt, sterk in het nadeel, daar hij 

dan een actie zou moetcn instellen en zijne ·aanspraken moeilijk 

wettig te bewijzen zullen zijn. 

De Voorzitter : Ik ben er zeker voor, dat aangaande de helofte 

door den heer Schadee destijds gedaan, een nader onderzoek wordt 

ingesteld, en blijkt de bewering juist te zijn, dan zal de Gemeentc 

zeker aan hare moreele verµlichting voldoen, zooals reeds iu meer 

dergelijkc gevallen is geschied. · 

De hvestie voor de eigendomsaanvrage kan hiervan echter geheel 

afgescheiden blijven. 

De heer Mr. Jaarsma: Ik stel vour eene Commissie uit den-Raad 

aan te .wijzen om deze zaak nader te onderzoeken en de Leslic;sing 

omtrent deze aanvraag inmiddels op te si;horten. 

De heer Van Beugen : Ik geloo~ dat het practisch weinig nut 

zou hebben, zelfs al adviseerde de Gerneente op deze t>igen

domsaanvraag in gunstigen zin. Er zijn nog zoove:el anderen, wier 

advies in dezen noodig is en daar de S.S. den rrrond noodig heeft, zal 

de lngenieur-Sectiechef natuurlijk tegc11 adviseeren en zuu dat, 

dunkt mij, al voldoende zijn voor het Gouvernement om de aan

vraag toch 4f te wijzen. 

De Voorzitter: Handhaaft de heer Jaarsma niettemin zijn voor
stel ? · 

De heer Mr. ]aarsma : Ja . 

De heer Troostwijk: De hoofdzaak, waarop het gaat is toch de ei 

gendomsaanvrage en kan eP. n eventueel onderzoek naar de beloften 



49 3 F ebruari l 920 . 

van heer Schadee gehouden worden. onafhankelijk van de be

s!issing omtrent de eig.~ndomsaanvra~e . 

De Voorzitter: Als hij de bclofte aannemelijk kan maken, zullcn 

wij zooals gezegd, er zeker rekening mee houclen. 

De heer Mr. ]aarsnw : I-let is de vraag of het in rechten te hewij

zen zal zijn. Die man heeft dcstijds vertrouwen ge~tdd in hct ·.voord 

van een Bestuursambtcnaar en nu zou hij daardoor gedupeerd 

worden. 

De heer Mr . Rutgers: Laten we dan toch eerst afwachten tot Ma

toetoe zich, zooals dat v,ebruikelijk is, per request tot den Raad 

wendt, waarin hij aantoont op welke gronden ziine aampraken hc
rnsten. Dergelijke gevallen zijn reeds herhaalde malen voorgekomen 

en steeds heeft de Gemeente eventueelc scl:ade vergoeJ. Daartoe is 
ook geen comQ"iissie noodig. Als zoo'n verzoekschrift binnenkomt, 

dan zijn er de Directeur-lngenieur der Geme<>litewcrken en ander..: 

amhtenaren, die de zaak omlerzoeken. 

De Voor zitter : Zooals zooeven reeds is gezegcl, doct dit onder
zock aan de aanvraag niets af. 

De heer A1r. } aar.snw : Het is toch goed, dat de aandacht van clcn 

Raad op dergel!j ke kwestics wrir<lt gevcstigd . 

!5'e-Voorziller: Ja, maar daarvoor behoe:ft ccn voorstcl als dit niet 

aangchouden te worden. 

De heer l\1lr. Jaursrr:u: Ik trek mijn voorstc l tot het in :. tellen van 

eene comm1ss1e in. 

Daar niemand rnecr bezwaren heeft in te bre.ngen, wordt hct 

voorstel conform hct conceptbe~ lu it aangeno! 1;cn. 

PUNT 11. '. uORSTEL OM DE REGEERING TE v EHZOEK['" TOT HET DOJ>N 

IJITKEEREN ALSl\iOG VAN EEN Bf.DRAG VAN/. 31.467,40 TER 

TEGEMOETKO'VIING IN nE KOSTEN \ 'AN DEN 13Gu W ·: -1.N llET 

RAADHUIS. (Brief no. J.f N/3). 
en 

PUNT 12. rnoKSTEL TOT HET VERZOEKEN OM A~STAN D IN EI CENDOM 

AAN DE GEMEENTE VAN EEN PERCEEL IN KAM PONC WADJO, 

GHOOT 390 VIE!H~ ·\NTE ~lETEl<S . (Rri i>f no. 75 Q/3). 
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worden zonder discussie of stemming aangenomen. 

PUNT 13. VERZOEK VAN DE N .V. EXPLOITATIE EN BOUWONDERNEMING 

.,MAKASSAR" OM ONTHEFFING VAN DE IN HET BESLUIT VAN 

DEN BURCEMEESTER VAN MAKASSAR VAN 9 DECEMBER 1919 
NO. 578/IIIA GESTELDE VOORWAARDE AANCAA.NDE DE \IER-

VANGINC VAN DEN ~.HH!R BIJ HET BOUWEN VAN EENE VER- . t 
DIEPINC OP HET IN AANBOUW ZIJNDE PERCF.EL IN DE BENS- I 
BACHSTEEG (Brief no. 96 R,13). , 

De Voorzitter: Zooals de heeren uit mijn briefvan20Januarijl. 

hebben gezien, strckt het verzoek om op een gelijkvloersverdieping 

van een huis aan de Benscbachsteeg met een eensteen~ muur een twee

de verdieping te doen bouwen en daartoe ontheffing te verleenen 

van de terzake bestaande bepalingen. Ik hcb gemeend, mcde na een 

uitvoering technisch ad•1ics van het lid dcr T echnische Commissie, 

den heer Popping, te moeten adviseeren hct verzoek af te wijzen, 

daar dezc wijze van bouwen gevaar oplevert voor de bewoners. 

De Raad gaat hiermede accoord en wordt besloten het. verzoek 

af te wijzen volgens het voorgclegde cuncepthesluit. 

PUNT J 4. VASTSTELUNG VERORDENINC TOT WIJZIGINC DER VER~RYE

NING TOT HEFFING VAN OPCENTEN UP DE AANSLAGEN IN DE 

BELASTING OP DE BEDRIJFS- E.N ANDERE INKOMSTEN IN DE 

HEZIT'i'INGEN BVITEN JAVA EN MADOERA VAN 4 FEBRUARI 

1919, GOEDGEKEURD BIJ GOUVERNEMENTSBESLUIT VAN 5 
DECEMBER 1919 NO . 8. 

De Voorzitter : Met betrckki~g tot de hehandeling van deze ver

ordening is niet in acht genomen de in artikel 17 al. 1 rler L.R.O. 

voorgeschr~ven termijn van 4 weken. Daar het hier echtcr eene on

helangrijke wijziging betrdt, die door de Regeering is verzocht, 

stel ik voor om van dicn termijn af te wijken. Wenscht cen der 

heeren nog algemeene beschouwingen te houden ? Dan gaa11 we 

direct over tot de artikelsgewijze behandeling. 

Nadat de artikelen zijn aangenomen, wordt de Verordening in 

haar geheel zonder hoofdclijke stemming aangenomen. 
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PUNT 15. VOORSTEL TOT HET AFWIJZEN VAi" HET VERZOEK VAN DEN 

• HEER GERRITSEN, MARKTMEESTEK, OM 30 DAGEN VERLOF ON

DER TOEKENNING VAN EEN TOELACE ALS BEDOELD IN HET 3e 
LID VAN ART. 17 DER ,,J\MBTENARENVERORDENING" (Brief 
no. 116 R/2). 

Wordt aangenomen, hct verzoek af te wijzcn overcen komstig het 
conceptbesluit. 

PUNT 16. OMTRENT DE TE NEMEN MAATRECELEN TEGEN ZOODANIGE 

OVERVULLING VAN DE BOOT WELKE DE GEREGELDJ: VERBINDING 

TllSSCHEN SOERABAJA EN MAKASSAR ONDERHOUDT, DAT DE 

PASSAGIERS OP WEINIG COMFORTABELE WIJZE WORDEN GE

HERBERGD (BRIEF NO. 117 A: I) . 

De heer Popping : Zou dit niet ecne aanw11zing 1ijn voor de 
K.P.M. om voor ecn betere bo:>t ook hoogere tarievcn te vragen ~ 

De heer Eskes : Oat zou echter begrensd zi jn, daar zij volgens haar 
contract de Gouvernementstarieven maar met cen bepaald pen:en
tage overschrijden mag. 

De heer W iickcrlin : I k hen bang, dat htt eenig res11ltaat van dit 
vel'i'.0~k zal zijn, dat de Paketvaart zegt : dan bot> ken we geen passage 
mcer als de boot vol is . En daarmedc dupeeren we vele rnenschen . 
lk heb den laatsten tijd nog al eens menschen over ~ehad. Die heb
ben haast en convenieert het hun niet te wachten tot er plaats is. In 
zulke gevallen heeft de K.P.M . tot dusver steeds rneegewerkt. Het 
lijkt mij dari ook beter slechts op de inlegging van ecn groote boot op 
dit traject aan te dringen, dan aanmerking te niake11 op de wijzc van 
vervoer, waardoor per slot van rekening velen geholpen zijn . 

De hcer Mr. Rutgers : lie kan me met het voorstel niet vereenigen. 
We zouden hier gaan aandringen op betere accomodatie op de hoot, 
die de passagiers aanbrengt en als ze eenmaal hier zi.in, kunnen ze 
geen onderda k vinden in de Makassaarschc hotels en pensions, zo0-
als dit nu al eenige malen gebeurd is in den laatsten tijd. Bij zulkcn 
toestand zou de K .P.M. wei eens kunnen zeggen : laat de Gemccnte 
maar eerst iets doen voor een bctere huisvcsting. lk ben c rvanover-



3 Februari 1920 52 

tuigd, dat het gcen onwil is van de Paketvaart en dat han~ directie 
heel wel inziet, dat het noodig is in den toestand op deze lijn te voor
zien, doch dat zij slechts door gebrek aan schepen en noodgedwon- · 
ngen, niet in staat is voorzieningen te treffen. We moeten geen on
mogelijh cischen stellen, temeer waar wij in dezelfde omstandig
heid verkeeren ten aanzien van het niet kunnen bouwen. 

lk vind het beter deze actie maar achterwege te laten. De K.P.M. 
kan eerder cen ongewenschten toestand op haar schepen latcn he
staan, waarop het ''erbliif maar een paar dagen.duurt, dan de Ce
meente waar clieze!fde menschen ·weken en rnaanden de ellende 
van den woningnood doormaken. 

De heer W ackerlin: Juist ecn paar dagen geleden hoorde ik van 
den Havenmt;ester, dat het plan bestaat om zoodra de ,.Plancius" 
klaar is, van hetzelfde type als "de T reub," met ,,de Rumphius" 
en ,,de Treub" een dienst in de stellen tusschen Medan en Makas
sar. lk weet ook, dat de heer Admiraa.l reeds sec!ert 1916 ervoor 
ijvert om op deze belangrijke verbinding betere booten ingelegd 
te krijgen, rnaar het gaat eenvoudig niet. 

De Voor zitter : Zou er we! iets waar zijn van die verhalen, om
trent de plannen van de K.P.M. ten aanzien van deze lijn? lk heb 
er laatst bij het agentschap hicr naar ge'informeerd en verklaatdc de 
heer Den Hengst mij, tot wien ik mij moest wenden, daar de heer 
Adrniraal niet te spreken was, dat het niets dan verzinseltjes waren, 
en dat ook te Batavia, waar ge'inforrneerd was, van deze plannen 
niets bekend was. · 

De heer 1-Vackerlin: Er is mij zelfs vertcld, dat de ,,Read" op den 
nieuwen dienst op Ternate zou worden gebruikt. Dit wijst er toch 
we! op dat het plan al verder doorgewerkt is. 

lkb!ijf erbij, dat wij beter zullen doen de Paketvaart niet op een 
hatelijke manier te willen corrigeeren'. We lcopen de kans de reizi
gcrs tc dupeeren . 

De Voorzitter: De mogelijkheid daarvan zie ik ook we! in. We 
moeten cchter niet uit het oog verliezen, dat het overvoeren van te 
veel passagiers niet alleen onaangenaam is voor hen , die daarmede 
genoegen hebben genomen, doch ook de accomodatie van de ande-
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ren, die we! een hut hebhen, in de war stuurt . ledereen aan boord 
lijdt eropder, c!aar er met niets op een grootu aantal pasagiers is ge
rekend dan er feitelijk plaatsen zi jn . 

Als we echter moeten wachten met aandringen op verbetering in 
ecn ongewemchten toestand bij een ander, tot er in geen enkd 

opzicht meer iets op de gestie van de G emeente is aan te mer ken, 
dan zouden we in dezen ti jd nooit iets kunnen aanpakken. Als we 
iets kunnen doen, dan moeten v,re het ook rl.oen. Bovendie11 wect 

de heer Rutgers, dat er reeds plannen in vourbereiding zi.in orn in 
d.en wantoestanrl op woninggebicd verbetering te hrengen. 

De heer Mr. Rutgers: We wekken echtcr rl.en indruk, dat we on

wil veronderstellen en daar is ahsoluut geen reden voor, '··vaar het 
niet gebleken is, b.v. doordat op andere minder bclangrijh lijnen 

wel betere hooten ziin ingclegd, dat Makassar .loor de K. P. M. in 

ecnig opzicht wordt achteruit gesteld . 

De Voor z itter : fk acht h<>t toch we! gm'd, cbt er van deze zijde 
nog eens op gewezen wordt , dat de toestand zoo erg is. Een verzock 

van den Agent, - en ik ben overtuigd dat de hee:- Adrniraal r<>eds in 
die richting is •.verkzaam gt weest- zal meer effect hebhe11 ais hct gc

rugsteund wordt do0r de publieke belang~ telling , zooals die in de 
actie van den G emeenteraad geuit zou worden. Dan zal de Directie 

.~ . . 
nog eens nader gaan over\\·egen om te trachten in ct•' n toc--tand te 

voorz1en. 
Het zclfde hebhen wij gehad met de muntsµecie. Ook toen werd 

d oor alien , den Gouve rneur, de;-: i\lgemeen Ontvanger, dc:1 .1\ gen t 

van de Javasche Bank op voorziening in d e rnuntschaar,;chtt aan
gedrongen , N ietten:in werd ook door den Raad nog eens b;j den 

Directeur van Financicn or het gebrek grwezen, en een we<> k daar
na zijn reeds maatregelen van die zijde genomen. lk wil hiermede 
niet zeggen, dat dit !outer het gevoh van onzc t,: s sche n k-:m, ~ t is 

geweest, maar alleen " ijzen op het precedent. 
Daarvoor zij11 we openbaar college om de aandacht tc ves tigcn 

op misstanden in ons ressort. 
DB heer Eslles : l k zou er toch op \1 illen aandringen trrnor te wa

ken, dat het vuorstel in n iet hat<::li j ken vorm g;~schirde. 
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De Voor zitler : I k had mij voorgesteld het te doen in den vorm 
\'an een telegram aan de Directie te Weltevreden, waarin wij wi.izen 

op den bestaanden wantoestand, releveeren, dat de zaak in den Raad 
ter sprake is gekomen met als resultaat, dat beslokn werd tot het 

doen van een verzoek van deze zijde, waarbij op verbetering wordt 

aangedrongen. 

Het is in hetgeheel niet de bedoeling iemand een verwijt te ma ken, 

allcen een stootje te geven om tot verbetering tc helpen geraken. Ik 
mecncle, zooals ik in r:nijn betrekkclijk schrijven heb upgemerkt,. 
dat door de Handelsvereeniging en in de Kamer van Koophandel 

ook over deze kwestie zou worden g~sproken. 
Het voorstel wordt nu in stemming gebracht en aangenomen met 

op een na algemeene stemmen (tegcn : de heer Mr. Rutgers) .. 

PUNT 17 .VOORSTEL OM DE BOOMEN LANGS DE WEGEN HINNEN DEZE GE

MEENTE AAN EEN NAUWKElflHC ONDERZOEK TE ONDERWERPEN 

(BRIEF NO. 131 N/4). 

De Voorzitter: De heeren hcbben gezien, dat hr:t voorstel strekt 

tot instelling van eene cornmis<>ie ad hoc van 3 personen, die tut taak 
zal hebben ~eleidelij k aan, te onderzoekcn, welke bo0me11 voorzie
ning hchben·. snoeiing ol rooiing,. opdat zal worden voorkomen, -.!at 

de Cemeente aansprakelijk wordt gesteld voor scha<le aan eigen
d0m, toegebracht door eventueel omvallen van boomen. 

De heer V .-in Bcugen : lk wil er even de aandal'.ht op vestigen, dat 

<le heer Roselje, die door U voor het lidmaatschap zou worden aan
gezocht, eene benoeming waarschijr~lijk niet zal aannemen, daar ik 
rC'dcn heb te \'eronderoteller1, dat hij er gcen tijd vooi' zal hebben. 
Al::- hij echtcr tijd kan vinden dan zult U hem gaarnc bereid vindcri 
de commissie bij tc :;taa:i. 

De Voor:.illcr: lk had mij oak voorgestei.!, dat de cornmis~ie 

naar gelang van vcijen tijd telkeno. een dee! van de stad onder han
den zou nemen. Doorloopen1{ werk hchoeft het dus niet op te 
leveren. 

\'V'eet U echter iemand anders, van wiens speciale kennis we in 
deze zuuden kunnen profiteeren ? 
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De heer Van Bel/gen : Als houtvester is hij inderdaad we! de aan
gewezen• man. 

De Voor zitfer : De beide anderc deskuudigen op landbouwkun

dig gehied, die we hier nog hc:bben, bewegen zich oµ een gehecl an

der terrein. Ik stcldaarom voor, de samenstelling van de commissie 

voorloopig te laten zooals ik die heh aangegeven. Bedankt de heer 
Roselje dan is het nog tijd om naar een ander te zoeken. 

De !eden kunnen zich hiermede vereenigcn en worden de hccren 

·Roseltje, Popping en Sackman benoemd om in de commissie zit
ting te nemen. 

PUNT J 8. VOORSTEL T('T HET VERLEENfN VAN 10 MAANDEl\J BlJITEN

LANDSCH \'ERLOF A:\N DEN HEER A.J. SACKMAN, ADJ. DIREC

TEUR DER C:EMEENTEWERKEN \VEGP..:s 8-JARI GEN DIEN5T, I!'\ 

TE GAA~ OP 1 MEI A.S. (lmIEF NO. ] i 2 N/2). 

Wordt zonder hespreking en stemming f!ue :\'.ekcurd. 

PUNT 19. STl'KKEN TER KEi\iNISNE'\'llNG . . 
De volgende stu kken wordco.n ter kennisnemine: aan den l~aad 

voorgelegd: 
l. • Burgemee~tersbesluiten van 19 De.::ember 1919 Nus. 275 ·5 en 

276/5 , van 23 December 1919 Nos. 277 5 en 278.:5 en van 28 

· Januari 1920 Nos. l 6 en l 7 S/2. betrcffende mutaties Gemeen
te-µcrsoneel. 

2. Gouvernernentshesluit van 12 D ecember 191 9 No. 34, orntrent 
benoeming \"a '.~ Mr. J .J. Schrieke tut Adjunct-AdviseL•f vu0r c~ e 

Dccentralisatie. 
3. Naschrift van den Gomerneur van Celeh::s en Onderhoorighc

den van 2·t DecembN l 919 No. 1127./FL. ges tcld op het af
schrift van ~ij n schrijven van denzelfdeil clatum en ;1urnmer, be
treffende de bevoegd hedcn van den Dircctcur der Haven alhier 
met hetrek king tut cle verkeersregeling op rle tot het !iaventer
rein hehoorende wegen. 

4. Idem van den Secretaris van het i\lgen1een lngcni eurs Congrcs 
van 12 December 1919 No .- 96\ gcstdd op hc-t afschrift- schri j-
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ven van den I sten Gouvemementssecretaris van 9 December 

. t.v. No. 3309:III/\I, omtrent het dedareere~ van reis., en ver

blijfkostcn door Ambten~ren, die aan het Congres deelnemen 

5. Telegram van den Minister van Kolonien van 28 DPcember 

1919 No . 234 P. luidende: .,Van Reusekom goedgekeurd". 

6. Telegram van den Leer Van Beusekom van 3 januari 1920 No. 
471 P, houdende verzoek tot het openen van een crediet voor 

bootpassage. 

7. Gouvernementsbesluit van 15 December !919 N,o . 27, houden- . 

de bepalingen betreffende het verleenen van vergunning tot het 

gehruiken van den o.m. tol de openbare wegen behoorenden 

grond. 

8. Idem van 13 December 1919 No. 58, bctreffende de aanstellirig 

van Luropeesch underwijzl'nd personecl aan de geopcnde bi.i

zondcre scholen. 

9. Rondschrijven van den 1 sten Gouvernernents Secretaris van 13 
December 1919 No. 3377/II, bctreffende de vraag, in hoever 

aan de locale radcn cen taak zal zijn op te dragen of over te laten 

op het gebied der onderwijsvcJorziening . 

10. Procesverbaal van den Voorzitter der Financieele Commissie 

omtrent opneming Gerneentekas op 31 December 1919. • ,. 
11 . Missives van den Commissaris van Politie alhicr van 3 I Decem

ber 1919 No. 1752 en van 14 Januari 1920 No. 102, houdende 

mededeeling hetrdfende het aantal opgevangen en afgemaakte 

honden. 

12. Burgemeestersbesluit v11n 3 ! December I 919 No. 297 / l 3, hou

demle intrekking van dzz. hcsluit ddo. 9 Mei 1919 No. 90/13, , 
waarbij aan clen heer Lao Jah Koen vergunning is verlecnd tot 

den vcrkoop van sterken drank. 

I 3. Missive van den I stcn G<1uvernements-Secretaris van 3 Januari 

1920 No . I 6/I llA2, omtrent voorr!.rachten tot benoeming van 

inlandsche gerneenteraadslede11. 

14. Zeridbrief van het Hoofd van den B.G.D. rldo. 20 December 

i 919 No . I 5349 houdende aanbie<lin~ van zijn rondschrijven 

van denzelfden datum No. 15349, bctreffende het zenden va11 
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projecten van ziekeninrichtingen en dhailteckeningen daarvan 
aan ·hem ter bcoordeeling. 

15. Burgemeestersbesluit ddo. 13 Januari 1920 No. 2 G/2, houden
de aa11teekening, <lat de vergunning tot verkoop van sterken 
drank ten name van Nie Liong Yat bedoeld bij dzz. besluit van 

25 Mei 1917 No. 36/11, wordt beschouwd te zijn verleend aan 

Yo Toan Hoei. 

16. Missive van den Secretaris der Huurcommissie van 15 Januari 

1920 No. 673/l, houdende aanbieding van het kort verslag aan
gaande de door de Huurcornniissic verrichte werkzaamheden 

gedurende hct vierde kwartaal 19 l 9 . 

17. Burgemeestcrsbesluit van 15 Januari 1920 No. 6 A/2, betreffen• 

de toekenni11g tractementsverhoo!lingen aan hi:t Gcmeenteper
soneel. 

18. Missive van den lngenieur -Directeur dcr Gerneen.tewerken van 

17 Januari l 920 No. 5 J, houdende a<t nh ieding van hct maand
verslag November en December 1919. 

19. Burgerneestersbesluit ddo . 23 Januari 1920 No. 10 J / l, waarbij 
de Gemeer.teka,;houder i;:; aangewe:-:en voor cle inning van de 

• ~11:>ndenbelastinggelden . 
• 20. Missive van den Adviseur voor de Deccntralisatie van 19 Janua-

ri 1920 !'\o. 78/D II, houdende aanhieding van een ontwerp-or
donnantie met toelichtcnde nota, welke rte ~ tre kking heeft de 
ins telling van \V ethouders in deze gemeente in te voeren. 

De Voorzitter: Enkele dezer stukken vereischen nog n;idere 
behandding en zullen door mij t.z.t. wordeu voorgehracht. 

RONDVRAAG. 

De hcer Pooping : Ik wikle er even op w!jzen, dat de onovcrdekte 
. gote-n, die langs Pas~er- en T empelstraat loopen gevaar opleveren. 

Zouden die 11ict kunnen worden afgede kt? Vooral bij rte verhin
dingsstraten, vind ik ze gevaarlijk. Welke bezwaren zouden er even
tuecl tegen een hehoorlijke overdekking zijn? 

De Voorziller: lk \<·ermoed in hoofdzaak financicek. l k zal ech-
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ter den I ngeuieur-Directeur dC'r C. W. vragen de kwestie i11 over_ 
weging te nemen en ecn ondtrzoek in tc stellen naar de eventueele 
kosten., 

De heer Popping : Heeft de tegcnwoordige exploitant van het 
Oranjehotel, de hecr Creet vergunning tot verkoop van sterken 
drank of is die op hem overgegaan? 

De Voor zilter : Bij het vertrek van den heer Guhbi is die vergun
ning op den heer Creet overgegaan, daar ik haar beschouw<le als in
herent aan het drijven van de zaak. Het betrekkelijk besluit heb ik 
in een der vorige zittingen ter kennis van den Raad gebracht. 

Daar geen der !eden verder het woord wenscht,, sluit de Voor

zitter te 8 ure des avonds de Vergadering. 

Gearresteerd in de Vergadering van 16 Maart 1919 
De Burgemeester : 

D.A.l\/IBRINK. 
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AlPHABETISCH REGIST[R 

Blar!z. 

Ambtenaren. 

Afwijzewlc beschikking op het verzock van c'.en 
Marktmeester Gerritsen om 30 dagen verlof onder 
toekenning cener toelage 50. 
Besluit het buitenlandsch verlof van den h ~er Sack . 
man op I Mei 1920 te doen ingaan 54. 
Opneming in vasten dienst der Gerr:een te van den 
schrijvcr Abdul Wahid 44. 

Boomen. 

Aanwijzing eener comnms1e voor de wegcr.beplan-. . . 
tmg 54. 

Bestuur der Gemeentc, 

Woordcn Vi1!1 dank vo;:,r de afgetrt> clc1! !eden Bijl · 
mer en Van Campen 38. 
Woorden van wclkom tot de ni.~uw-vcrk0zen !eden 
Van Beugen en Mr. faarsma 38. 

Comptabiliteit. 

Be~chikbaarstelling van Ct'. r. bedrag van f 450.
voor hd inrichte!l dcr boeken va'l den Technisd1cn 
Dienst 44. 
Goedkcuri ng :an de overschrijding der ramin g 
van kostcn van den bm1w eener donkere kamer 44. 



II 

Bladz. 

Goe<lkeuring van verantwoordingen 45. 

Vaststelling Se suppletoir kohier der ,Motorrij-

tuigenbelasting" 44. 
Verwek aan de R<?geering tot hd alsnog uitkeercn 

van een bedrag van f 31467.40 voor Haar aandeel 

kosten houw Raadhuis 48. 

Diversen. 

Verzoek aan de K. P. M. inzake overvulling dcr 

booten in geregelden dienst van Sucrabaia op M~ 

kassar 

Gebouwen. 

Bcbouwing van het Kerkplein met een Kerk, Post-. 

Telegraaf en Telefoonkantoor en daartoe behooren-

50. 

de woningen 39. 

Schadelo03stelling <:<an de Biuscoop ,,De Ster" in 

verband met dezc bebouwing 40. 

Grondaanvragen. 

Grondkwestie met Daeng Matoetoc 

Gronden in Behecr. 

Bebouwing van het Kerkplein met een Kerk, Post-, 

Telegraaf- en Telefoonkantoor en daartoe behoo-

45 

rende woningen · 39 

Schadeloosstelling Jan de Bioscoop ,,De Ster" in 

verband met dezc bebouwing 40 

Gronden in eigendom. 

Verzock tot afstand in eigondom aan de Gcmeente 
van een stuk grond in Kampong Wadjo 48. 



III 

Bladz. 

Notulen. 

Arrestecring van de Notulen der Vergadering van 

13 Januari 1920 39 

Rooiwezen. 

Afwijzende beschikking op een verzoek van de N .V. 
Exploitatie en Bouwonderneming ,,Makassar'' betr. 
het bouwen van een verdieping op een in aan-

houw zijnd huis 49. 

Vergunningen. 

V mag-Popping over dran kverkoopvergunning van 

het Oranjehott>I 57. 

Verordeningen. 

Vaststelling der Verordening tot W!Jz1g111g van de 
'" •Verordening tot hcffing en invordering eener be-

lasting op den verkoop van sagoweer en brom 42. 

Vaststelling der Verordening tot wijziging der Vcr
ordening tot heffing van opcenten op de aansb-
gen in de belasting op de hedrijfs- en undcre in-

komstrn 49 . 

Wcgen. 

Kbcht-Popping o·;er onoverdekte gote:-i langs Pas-

ser- rn Tempelstraat 56 . 
T arief vo<.'r het gi:-brui k van hij de Gemeente in 

behcer zijnr!e wegen 43. 
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