




No. 4. 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare Vergade
ring van den Raad der Gemeente Makassar, 
gehouden op Dinsdag. 24 Februari 1920, ten 
· Raadhuize. 

Voorzittcr ; de Burgemeester . 

AGENDA: 

I. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 20 Januari 

1920. 

2. Voorstel tot het vaststellen der voorsc:hriften voor het ar:lmini

streercn der Hondenbelasting (Brief No. 16! J / 1) . 

3 . Voorstel om fundsen toe te staan ten einde gedurcnde de regen

maanden dagelijks de avondlantaarns te doen ontsteken onge

acht den maanstand (Brief Nu. 173 T / l). 

4. Voor~td om de suikermotie van den Semarangschen Gemeen

teraad voor kennisgeving aan te nemen, zonder adhaesie daar

medc te betuigen (Brief No. 211 A/ l) . 

5. Verzof'k van den tijdelijk waarnemenden klerk-archivaris L.W. 

Ludon en de kier ken op proef .J .H. Banse en Z.A. Dias om wij

ziging te brengen in de wi.ize, waarop zijn aan den Gemeente

dienst zijn verhondcn (Brief No. 212 B/ 2). 

6 . Vaststelling l ste Suµpletoir Kohier der Europeesche Drankbc

lasti ng 1920. 

7. Vraag hetreffende het in te nemen ~tandpu~t omtrent wederaan

vaarding 1.ijner betrekkin~ door den Gemeentesecrdaris, wiens 

buitenlanr:lsch verlof den 11 rlen F ebruari 1920 verstreek (Brief 

~~o. 287 B/2). 

8. Rapportcn der Comrnissie voor de F inancien inzake accoord 
b (;vinding verantwoorclingen : 

over het 4de kwartaal 19 19 : 
I. van den 'Wd. G emt>c11tesec retaris ; 

2. .. .. Secretari~ der Huurcommissie ; 
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3. van den Gemeentekeurmeester ; 
4. ,, Amhtenaar belast met de inning dcr 

Hondenbelasting. 
over December 1919: 

van den Gerneente-Kashouder. 
9 . Aanwijzing !eden vpn de Conimissie tot vaststelling van de Kie

zerslijst va!l 24 Mei 1920 tot 24 Mei 1921 (Brief No. 298 B/6). 
10. Verzoek van den Agent der Nillmij betreffende het verrichten 

van taxaties duor Gemeentepers0neel voor te verleenen h;
pothecair crediet (Brief No. 309 A/2). 

11. Stukken ter kcnnisnemlng. 

Aanwezig zijn de !eden : E . van Reugen, D. Eskes, Lie Eng 
Hoei, Mas Noer Alim claeng Marewa, H. Popping, Mr· 
J. Rutgers, The Liong Tjiang, I. Troostwijk, H . E· 
Wempe en G. Wieland. 

Afn•ezig zijn met kennisgeving {wegens ziekte) de !eden : Baba 
Soeleiman, Hoesing en H . Mesman: wr:der kcnnisge 
ving : Noeroeddin dacng Magassing, Mr. S. Jaarsma, J. 
Sitanala en J. V. Wiickcrlin. 

Op verzoek van den Voorzittcr wordtde Vergadering hijgewoond 
door den Ingenieur ·Directcur der Gemeentewerken .. 

Des avonds te 6,45 ure opent de Voorzitter de Vergadering en 
verklaart haar openbaar. 

PUNT 1. ARRESTEERI!'<G VAN DE NOTULEN DER VERGADERIN<; VAN 

20 JA"JllARl 1920. 

De conceptnotulen zi.in met enkele aanteekeningen terugont
vangen en stelt de Voorzitter voor, ze te arrestceren met in ilch t
neming van de aangebrachte wi.izigingen . 

Aldus wordt besloten . 

Pl'NT 2. VOORSTEL TOT HET \' .<\ST~TELLE!'I DER VOORSCHRIFTEN W>OR 

HET <\DMINISTREF.REN UER HONDENBELASTINC. (BRIF.F NO . 

1611/ 1. 
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Dezc voorschriften worden rnrider nildere bespreking vastgesteld 

conform 'het conceptbesluit. 

PliNT 3. VOORSTF.L OM FONDSEN TOE TE STAAN TEN F.INDE CEDIJRENDE 

DF. REGENMA.ANDEN DACELIJKS DE AVONDLANTAARNS TE DOEN 

ONTSTEKEN ONGEACHT DEN MMNSTAND (HRIEF NO. 173 T/ 1). 

De Voor zitter : D e heerf.n hebben gezien, dat het voorstel strekt 

cle beschikking te geven voor dit jaar over J. l 50.- en voor volgende 

jaren over J. 250.- (nl. J. 50.- 's rnaands) om in de regenmaanden, 

de straatlantaarns alle avonden , ongeacht den rnaanstand te kunnen 

doen ontsteken. 

De Raad kan zich hiermede vereenigen en wordt het conceptbe

sluit gearresteerd. 

PUNT 4. VOORSTEL OM DE Sl!JKERMOlIE VA N DEN SEMARANCSCHF.N GE

MEENTERAAD VOOR KEN N!SGEVING AAN TE NEMEN, ZONDEH 

ADHAESIE DAARMEE TE llETUIGEN (BRIEF NO . 211 A/1). 

De hecr Wiel11nd : Het spi)t me, dat U niet meegaat met den Se

marangscben Gemecnteraad om adhacsie te betuigen met de suiker

motie van den Volksraad. De heeren in den Volksraad hebhen voor

gesteld over te gaan tot het stellcn van maximumprijzen. Voor de 

rijst is dit we! geschied, maar waarom ook niet voor de suiker? He.tis 

een schandaal, dat in een groot suikerland als lndie, men 70 cent 

voor een kattie suiker moet be.talcn . En de Regeering grijpt maar 

niet in . I k Yincl cbt een wan toestnn.-1. :\ ls U z-:.'g t, da t het geen 

gemeentebelang is, dan zijn er zoovele dingen, die het ook niet 

zouden zijn, bv . het vrngen om een betere hoot op de verbinding 

Soerabaja-Makassar. Ik kan zooiets niet anders nocmen dan een rot

toestand en een rotregeering is het, die niet schijnt in te willen grij 

pen . I k ben vroeger alti jd pro-regecring geweest, maar begin thans 

bolsjewistische overtuigingen te krijgen . 11< hoop dan ook op een ra

dicale opruiming in dezcn wantocstanrl. 

De Voor zittcr : I k vc rzoek C parlementair te blijven. U wcrpt 

hier een kwestie op, <fie naar ik meen nict aan de orde is . De motie 

gaat niet over de wenschelijkheid va n maxi rnumµri jzen van suiker , 

.· ,...,. 
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maar bedoelt de Regeering de door haar te volgen politiek inzake de 
suikervoorz ieniug aan te wijzen, en ik geloof niet, dat e'en locale 
Raacl daarover oordeden kan. 

De heer Wieland : T och ben ik overtuigd~ dat mettertijd de poli
tiek haar intrede za! moeten docn . in de locale raden, die medezeg
genschap zullen verlangen in de door de Regeering te \'olgen poli
tiek ten opzichte dcr groote vraagstukken . 

De Voor zittcr : Da.t medezeggenschap moet zich dan ech ter niet 
uitstrekken tot onderwerpen, waarover de Raad absoluut niet kan 
oordeelen. Het gaat hier niet om een aandringen op vaststelling 
va11 maximumprijzen, maar door adhaesie te betuigen zouden wij 
ons uitsprcken over de algemeene voedingsmidclelenpolitiek van de 
Regeering, waarover wij ahsoluut onbevoegd zijn een oordeel uit 
te spreken.En m.i. maakt een college, dat zich een oordeel aanma
tigt over onderwerpen, die buiten zijn beoordeeling liggen, zich 
eenvoudig belachelijk en ik kan mij niet voor::;tcllen, dat uit zoo'n 
actie eenig resultaat zou hunnen voortvloeien. 

De heer Wieland: lk geloof. dat het we! degelijk iets uit zal wcr
ken, als alle locale raden hunne instemming betuigen. 

De Voorzitter: ls U b.v. overtuigd, dat suiker en we! de Eu
ropeesche suiker, het product der suikerindustrie, indcrdaad een 
onmisbaar voedingsmiddel is, zooals c:le motie inhoudt, let we! 
, ,onmisbaar" ? 

De heer Wieland: Ja, daar ben ik zeker van overtuigd. Neemt U 
b.v. militairen op tournee, die toch zeker niets dan het allernoodza
kdijkste medenemen, dan zult U zien, dat tot hunne uitrusting ook 
een zekere hoeveelheid suiker behoort. 

De heer Wempe: Oaar hen ik het niet heelemaal mee eens. Het 
gebeurt wel eens, dat een enkele tiptop uitgeruste exµeditie ook 
suiker meevoert, maar op gewone tournees gebeurt dat nooit. Ma
rechaussees b.v ., de rimboetroepen bij uitnemcndheid, krijgcn op 
tournee geen korrel sui ker mee. T rouwcns geldt bij de training van 
troepen als een eerste vereischte een zoo matig mogelijke voec!ing 
en wordt suikergebruik ook ui trrcsloten. lk geloof dus niet, dat het 
voorbeeld van den heer Wieland zoo heel gelukkig was. 
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De heer Wieiund : Maar is het geen schande, clat de Regeering 
niet ingrijpt ? Waarschijnlijk zij n er groote heeren owler de aandeel
houders der groote sui kerlichamen. Waarom hebben de groote ge
zaghebbers de suiker a.lti jd zoo t~ vriend gehouden ? Waarom krij
gen gewezer1 gouverneurs-gcncraal vaak zul ke mooie baantjes? Zou 
b.v. Colijn werkelij k in eens zoo ve:el verstand van petroleum gekre
gen hebben? (De Voorzittcr hamert) . Neen, ik g~loof we! degelijk, 
dat al die belangcn met elkaar in verband staan en ..... . 

De Voor zitter : I k mag U op deze manier niet la ten door
gaan . 

Als U wilt voorstellen de Regeering uit te noodigen over te gaan 
tot het stellen. van maximumprijzen, is dat heel wat anders . Mijn 
voorstel echter gaat over het aannemen voor kennisgeving van iets, 
waarover wij nict tot oordeelen bev9egd zijn . Om de verschillende 
elerncnten, waar'uit de m0tie bestaat te kunnen onderschrijven, zou 
de Raad deskundig moeten zijn, en daar ik meen, dat hij dat niet is, 

zou hij zich bclachelijk maken met een eventueele adhaesiebetui
gmg. 

Als de heer 'X ielanc! echter zijn voorstel handhaaft, zullen we 
mijn voorstel zooals het daar ligt eerst in stemming brengen. 

De hoofdelij kc stemming heeft tot resultaat, dat het met 6 tcgen 
..i stemmen wordt aangenomen. (T t ;;:c:n stemden de heeren \'anBeu
gen, M:is Noer Alirr., The Lio11g Tjiang en Wieland). 

De heer Esl?.es : ! k kan me vv ,- 1 in den gedachtengang van den heer 
Wieland indenken . Eene beantwoo rding aan Semarang in den aan
gegcven geest behoeft ook niet de hedocling in te sl uitcn, dat Vvij 
van meenin~ zijn. dat <le Gcs taanrk toestan<l 011 ze algeheele instem
ming heeft, en hct niet aan 1.e bevcicn zou zijn he t C ouvernement 
onze mecning te zcgger1 1 iit betrcft het vaststellen van ma ximum
prijzen voor de sui kc r al s volbvocdsel. lV!e t een anlwoorJ aan Se
marang, da t w j <T'ls nict ; ; h~"' ki.: nnen aans luitt 11 , sch ieten we 
niet op . We vudt.11 tegci ij k cle aa:iriac '. 1t ln!)dcn ves tigen op onze 
meening ten aanzien van de vast, tdling van r11axin;urr1prijzen en 
aan Semarang voorf.: tcilen dit tot onderwerµ van een ronci~chrijven 

te maken. 
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De Voorzitter : Waa.rom zou dat dan juist van Semarang uit 
moeten gaan ? 

De heer Eslr.cs : Als het van Makassar uit gedaan kan worden, vind 
ik het nog beter. Wij zouden dus aan Semarang kunnen antwoorden, 
dat wij ons niet met de motie kunnen vereenigen, maar dat wij van 
meening zijn, dat er wel degelijk iets gedaan moet worden door de 
Regeering. 

De Voorzitter: De Regeering heeft suiker opgekocht en ook ge
vraagd of de voorzitters van locale raden zich met de distributie 
konden belasten en welke maatregelen ze dachten te nemen. Tot 
een besluit is het cchter nog niet gekomen. 

De heer Eskes: Van den suikerinkoop heb ikook iets gehoorden 
.wel, dat de inkoopsprijs zeer hoog geweest is en dat voornamelijk 
superieure hoofdsuiker. gekocht is, die voor de inlandsche markt 
niet zoo geschikt is. Veel verwachting heb ik er dus ni~t 
van. 

De V oor zitter : We zouden dan onze bedocling vast kunnen leg
gen in eene motie, n.l. dat wij niet mee kunnen gaan met de motie 
van den Volksraad, maar v66r het vaststellen van rn.aximumprijzen 

.. 
ZIJn. 

De heer Esl~cs : De Regeering heeft gelegenheid de oogsten en het 
verbruik van de laat8te jaren na te gaan, waarbij er veilig op kan 
wordcn gerekend, dat de uitvoeren gedurende de eer.stvolgende ja
ren nict zullen venninderen. Zij zou dus een zeker hvalitum tegen 
vastgestelden prijs moeten opkoopen en distribueeren om zeker te 
~ijn, dat voldoende suiker in het land blijft. 

De heer V (.Jn Beugen : Dat was m.i. ook de bedocling van den 
Volksraad en den Semarangschen Gemeentcraad. Aan te houden 
wat in hetland zelf noodig is en dit tegen billijke1i pri)s beschikbaar 
te stellen. Daarorn heb ik ook tegen het voorstel van den Burge-
meester ge;;temd. \ 

De !ieer T rvostu;ijk : De ondervimling heeft we! geleer<l, dat 
maximumprijzen alleen helJJen, wanneer zc gepaard gaan nu~t dis
tribLitie. Dit is de eenige weg orn ook in rte praktijk iets aan die 
maxirm11nprijzen te hebben : rtoor het in het !even roepen van 
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concurrentie. Maiir dan moet de Regeering ook <le kosten dragen 

en moeten die niet op e('nc industrie geschoven worden. 

De Voordtter: Hoe zoudt lJ een en ander dan willen formulee

ren? 

De heer Eskes : Oat is nu niet aan de orde. Er kan eerst over ge· 
dacht worden en op eene volgende vergadering een voorstel in di('n 

geest voorgelegd worden. 

De Voor zitter : Uwe becloelirig is dus, dut nader aan den Raad 

een voorstel zal word en gedan. I k meende, dat U thans eene beslis

sing wilde uitlokken. 

De Raad vereenigt zirl1 md het voorstel van den heer Eske> 

en de Voorzitter zegt toe , dat hij in de volgende vergadering hier

up zal krugkolllen. 

Pl.INT 5. VERZOEK VAN DEN f!JDFL IJK WAARNEMENDEN KLFRK-AR

CHI VARIS L.W. l.UDON EN DE KLERKEN OP !'ROEF J.H. BANSE 

EN Z.A. DIAS OM WIJZIGlNG TE llRENGEN IN DE WIJZE, 

WAAROP ZIJ AA N DEN CF.VIEENTEDIENST VERBONDEN 

ZIJ N. (BRiEF NO. 212 fl /2). 

De heer T rooslwij !.: : I k vind de manier, waarop deze zaak behan

delcl is, niet in .den haak. Zoo iets is fnui kend voor het prestige van 

den Secretc1ris . Dit is geen standpu:; t tegrnovt>r den ee1sten ambte

naar ter S ecretarie . Het stelt zijn gezag ahsoluut op losse sch(oeven. 

En zodang wi.i hem als zoor:lan ig hand haven , hebhen wij ook te zor

gen, dat zijn µrestige niet i!iClirect c!oor onszeif ondt'rmijnr:l wordt. 

De Vourzilier: De betrekkeli j ke verweken werden zom!r r eeni 

ge rnotive('ring ingcdien<l. l k heh tot'n cfa.arnaar geinforn.eerd 

mcl ht::t bekende resultaat, nog gdracht ri(' motiev1: n te ontze

nuwen, maar ben nict gedaagd. 

De heer T roosllriih : I k vim:! het verzoek op zichzelf al fnuikrnd 

voor het gezag en kan het niet anders betitelen dan : anti · discipli

nair. We knnnen r:len heeren niet toestaan " het cens le probce

ren" met dengeen , die du0r om boven hcri gt>steld i ~. 

De Voor z ilier : Het n1otief der vrrzoekers ic; zicli te vrijwar~n 
voor mogclijke onaang('naamheden noet den Secrt taris. 
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De heer T roostwij k : Zoolalig <leze cchtcr als ~oodanig gehand
haafd blijft, hebben wij zijn gezag ook hoog te houden . 

De Vovr zitter : Het betref t hi er bovendien menschen, die geen 
van alien den heer Van Beusekom kennen, althans niet onder hem 
gcwerkt hebben. Hun vrces voor onaangename behandeling is dus 
$lechts gebaseerd op hooren zeggen . En daarop heb ik de heerert 
ook terdege grwezen. 

De heer Troostwijl~: Oen persoon er buiten gelaten , kunnenwij 
niet afwijken van het principe, dat de Secretaris de eerste man is op 
op de Secretaric en dus cen dergelijkc aanslag op zijn prestige nict 
toela;ithaar is. I k mu dus zeggen : staan de heeren op hun onti;lag, 
dan moeten vv·ij het hun v-erleenen, echter zonder aanstelliHg op dag
geld . 

De Voorzitter: lk meen zeker te weten, dat zij oo!, dan l:m1 ver
zoek om ontslag rnllen hanJh:.iven. Als ze alien weggaan, skit U 
den Secretaris voor de onmogelijke taak te moeten werken zonder 
personeel. 

De heer Trnosl1L"i_ih : '.\J11 zou hij moeten werken rnet perrnneel, 
dat bij voorbaat tegen hem ingenornen is en dat iri het eerst~ het bes
te standje, al is het verdiend, een reden zal vinden om het bij!tje er 
hij neer te leggen . 

De Voor zitter : Dan vindt hij tenminste j)er;;oneel en zal het aan 
zijn wijze van optreden liggen hoe het verder lcopt. De kwe:stie is, 
dat dit de eenige voorwaarde is, waaroµ de clrie verzoekers aar. wil
len blijven. 

De heer T roostwij I.: : I k zou onder die vo0rwaarde op aanhlijven 
geen prijs stellen. 

De Voarzilfrr: We hebben natuurlijk n0galti_id eenigszins hou 
vast aan den· voorgeschreYcn term! jn vcm 3 maanden , die tusschen 
aanvraag en ontslag moet v.:rlooµcn. D eze zou echter alleeh kunnen 
gelden voor den heer Ludori en die i!> zelfs niet eens in vasten dienst , 
terwijl in de prakt!j k t01.h de hand r.iet aan dien terrr.ijn gehouden 
kan worden, daar het toch onmogelijk i:> om iemand, die niet rneer 
binnen wil komen, daartoe te dwingen. D e heer T roos lwij k stelt 
dus voor het ontslag te aanv;rnrden zond !O' r meer? 
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De hccr Mr. Rutgers: Ik voe! veel v0or het princ:ipe, dat de heer 

T roostwijk vcorstaat. We hebhen ecl1ter •>Ok in het oog te houden, 

wat het belang c\er Gemeente meebrengt. En ik geloof, cl.at uit dit 

oogpunt beschouwc1, het principe wel rnooi, maar niet practisch is. 

De heer T rooslzoij k : I k hen ervan overtuigd, dat we binnen dric 

maanden toch voor de ;1 zelfden toestand zulleri staan. Is er iets vcr

keerd, dar: moet men dt? ooczaak wegnernen, maar niet op de2e roa

nier trachten tc schipperen. met het personeel. 

De !ieer Esfces : Als we de princiµieele upk•ssing volgen, is de 

Secretaris, hoe dan ook. gehandicapt. Hj kan altiid trachten met 

zijn personeel samenwerking te verkrijgtn. 

De V 0 0 r zitter: Ik heh er de he'."ren O!J gewezen . dat d1t ongetwij

frld het geval zal zijn. Nieuw pcrsoneel is r:laarentegen niet op de 

hoogte en ml ~et een fJas weer oplreclcnden secn: taris vcel moeite 

kosten daarmedc de werkzaamherlen behoorlijk te rloen verloopen. 

DP !ii:er T roosltci1 k : Per~oneel rnmkr verband moet loch ook 

aanleiding tot ooaangcnaamheden ge\·en . 

De Voor zitl?r : Het gc1at om de wijze vctn bcha::delen, waar zij 

banf5 voor scl1ijnen tt ziin en \«al hun niet u it hd hoofd te µrate:1 is. 

De hecr TroosflriJk: Wij zouden hi.:n eventueel ee rlf' hehoorlijke 

behandeling kunnen 11 a t<borgeri, maar g"en ontslag met zulke 

voorwaarclen geven . 

De heer Wemf'c: Dit is zei:>r zeker een mueilijke b vestie. We heb

ben eenc principet>le beschottwing van den heer Troostwijk terwijl 

d e: heer Rutgers ons oµ de :neer practische zi.ide heeft gewezcn. Hoe

wel wij w11arschijnlij k alien we! m > r voor ae opvatting van drn 
hee r Troos twijk zullcn voclcn. komt toch de p ractische oplossing, 

door den Burgemee;: ter voorge~ te!d, mij meer aan te hevelen voor. 

I k zou hier nug aan toe willen voegen, dat \~ij &~ po ~ itic van den 

S ncretJri< niet moeilijke r moetrn ma ken door de 1, ri11cipieele oµ

lossing van den heer Troos t1vijk l e volgen. N iet allcen zal de Se

cretMis bij lt('t aanvaard ':!n van zijr1 diens t rla :1 geen pei'soneel vinden, 

rnaar zi'il het hem '.\·cl mogelij k zi.in nieuwe rnenschen tr vinden , 

v;aar he t oude pe r~o n ef' I alken reeci~ OiJ he t ·,; crmoeden van on 

aangenaamhden ontslaz vroeg '.1 Neen, ik geloof, dat wij door het 
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ontslag tt accepteercm zonder rr: eer, zijne pos1t1e nog heel wat 
moeilijker maken, dan wanncf:r hij nag kan trad1ten samen"te wer
men u~et menschen, dii:- al ingewerkt zijn. 

De heer Van Beugen : Ik zou uok willen voorstellen den heeren 
i:-i overweging te geven hun verzoek om on tslag in te trekken en hun 
te verzekeren van den steun van Burgemecster en Raad in geval van 
onrechtmatige behandeling . . 

De heer Troostwijk : Oat moet echter geen officiccle verk laring 
zijn, maa,. het moet h.v. a;m den Bu rgerneester wo:·den overgelaten 
hun dit mede te declen. 

De Voorzitter: lk geloof niet , <lat het zal helpen. B;j afwijzing van 
hun verzoek om aanstell ing op daggeld zullen zij hun ontslagaanvra
ge in ieder geval handhaven , zoo is mij door den woordvoerder ver
klaard. lk heb hem er ook op ge'.'.rezen, dat zij in dienst zijn van den 
Raad en, hoewel rechtstreeks onder den Secretaris, toch ook onder 
mij dienen en dat een minder correcte behandeling altijd <0en 
kwestie van berechting zou uiti:naken van den Raad en mij . 

De heer Trooslwi;k: We zullen echter een ongewenscht antece
dent scheppen ~ 

De Voorzitter: lk gecf U groot gelijk en ik voe! oo k zeer veel 
voor Uw voorstel, maar het zal voor den op tredenden secretaris veel 
moeilijker zijn zonder personeel te moeten beginnen. 

De heer Trooslw1}/;': Ik geloof, dat zoo'n oplossing zijne terug
werking zou doen gevoelen op andere ambtcnaren . S taan wij het nu 
toe, dan komt morgen een der onderge;chikte ambtenaren van den 
lngenieur-Di recteur b .v ., die het niet goed rr:et hem meent te 
kunnen vinclen, met hetzelfde verzoek. 

De Voor :::itler : Op het oogenbli k is hct hij hen een idee fi AC , dat 
hun is ingepraat door een der vroegere klerken, wan t geen van hen 
heeft nog ooit onder den heer Van Beusekom gcwerLt. Zij -zijn ech
ter bang de dupe te worden van onaangename behandeling. Zooals 
een van hen mij verklaarde, gaf hij er de voorkeur aan , nu op dezc , 
misschien minder correcte manier ontslag te vragen, dan later 
wellicht een oneervol ontslag op te loopen, als hij zich in een bui van 
drift, tengevolge van eene onaangenaamheid, zou hebben vergeten. 
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De heer Troostwijk : · Ze behooren overtuigd te zijn, dat recht 
zal gesc1lieden. 

De heer Wieland: Personeel te handhaven, dat eene vooringeno
menheid tegen den Secretaris heeft, zal nooit goed zijn. We weten 
ook eigenlijk nog niets van hem af, b.v. weten we niet of zijn verlof 
hem nie t geholpen heeft en zijn humeur verbeterd. Ik acht het be
zwaar niet zoo groot als de .Secretaris zonder personeel rr:oet wer -
ken. We kennen den heer Van Beusekom en weten, dat hij des
noods zonder personeel het werk voor elkaar brengt. 

De Voordtler : Oat is nu onmogelijk, nu het werk zoo is toegeno
men . 

De heer Troostw:j'/r: fk blijf erbij, dat het eenige, wat wii doen 
kunnen, is te herhalen. dat ze ingeval van onrechtmatige behan
<leling kunnen rekenen op den steun van den Raad, maar verdere 
con cessies kunnen wi; niet doen. 

De heer Mr. Rutgas: Dan verzoek ik stemming over de beide 
voorstellen. I k ben voor dat van den Burgemeester. 

De stemming heeft tot resultaat, dat de stemmen staken en zal 
het voor~ tel op de volgende vergadering weer worden voorge

bracht. 

PUNT (,, V<\STSTELLINC l STE SlJPPLETOIR KOHIER DER EUROPEESCHE 

DRANK RELASTING 1920. 

Besio ten wordt het I ste suppletoir l:ohier der ~ uropeesche drank
belasting 1920 vast te stellen tot een be.ch·ag van J. 220.-

PUNT 7. VRAM"; HETREFFENDE IIET IN TE NEMEN STANDl'l lNT 0~1TRENT 

DE WEDERAJ\N\.AAR DI NG Zlj' <ER PETREKKING DOOR DEN GE-

1\tt:ENTESECRETAiHS. WIENS Bfl !TENLANDSCH VERLOF DEN I I -
DEN FEBRl ' \RI JL. VERSTREEK (RRIEF NO . 287 fl .I /). 

De Voor:·ittcr : Uit m!jn desbetreffend schrijYen hebben de 
heeren gezien. cbt hct de hcdoeling rnn <lit punt io te onderzoeken, 
op welk standpc: nt de Raad zich ste '.t ten aanzien -:an de a.s. tc
rugkomst van den Leer Van Bemekom, wiens verlof den 11 den dezcr 

verstrcek. 
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De heer T roostwij h : Kunnen vve hiervoor geen leidraad vinden 
in de ,,Ambtenaren-verordening"? 

De Voor zitter : Die voorziet er absoluut niet in . 
De heer Wieland: Wat is er hekend omtrent de terugkomst en de 

reden, waarom hij niet op tijd terug is? 
De Voor zitter : lk heb sedert de indiening van mijn voorste! met 

de laatste mail een brief van 15 Januari ontvangen, waarin hij ken
nisgeeft den 24sten d .a.v. met de ,.Goeritoer" te zullen vertrek ken 
en dat zijn terugkomst door force majeure is verlaat. Verder hebben 
wij nog een telegram uit Port Said, dat hij zich aan boord van de 
,,Goentoer" bevindt . 
. De heer Wielmd: F n wat is Uv; standpunt hiertegenover? 
De Voor zitter: Mijn persoonl ij k gevoelen is, dat de Secretaris had 

moeten zorgen, <lat de Raad tijdig had kunnen beoordeelen, dat 
hier inderdaad sprake is van force n~a jeu re . 

De lzeer Popping : De Secretaris beroept zich op force majeure . In 
het midden g.-o laten of het hier inder<l aad force rrajeure is, een uit
drukking , die nog al eens meer tot dckking van eigen tekortkomin 
gen dient, had de Secretaris onmidc!cllijk moeten schrijven, torn 
hem bekend was, dat hij niet tijdig terug kon zijn. Dan had de Raad 
de force majeure kunnen beoordeelen, eventueel een reden tot 
ontslag kunnen concludeeren. V/aar wij nu absoluut in het onze
kere verkeeren omtrent de reden van zijn te late terugkon1st, zou 
ik willen voorstellen hem zijne bctrekking niet te laten aan,,aa r
den, dan nadat hij zich schriftelij :< hij den Haad ten gcnoege van 
den Raad heeft verantwoo rd. 

De Voorzitter: De bepalingen voorz.ien niet in zoo 'n geval en wil
de ik Uw meening vernemcn ove r \1 at rnij le docn staat, als de 
Secretaris zich bij mij komt mclden. 

De heer Po/J_fJing : Als dan de Raad zijn oordeel uit snreekt over 
de rechtvaardiging van den Secretaris kan rneteen de kwestie van 
het tractement geregeld worden. 

De heer Troostwijl( : lk zou a!leen den Voorzitter in overweging 
willen geven om, indien ten duidelijkste uit de schriftelijke verant
woording blij kt, dat inderclaad overmacht de reden was, z.66 dat geen 
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twijfel kan bestaan. de Rurgemeester hem direct kan toestaan zijne 

betrekking te aanvaarden. 

De V dor zitter : I k wil hierin Ii ever niet zelf eene heslis<:ing ne -· 

men. 
De heer Wem/le : Aangenomen, d:it er force majeure in het ,,pel 

was, had hij ons to::h tijd ig op de hoogte moeten stellen. \Vaarom 

adviseert hij zijn vertrek :ioo laat en waarom seinde hij niet uit Hol

land? In ieder geval heef t hij verkeerd gehandeld door den Raad 

niet behoorlij k van alle omstandigheden O!.' de hoogte te stellen . 

De Voordttcr: Het voorstel is dus den Se::retaris zijne betrekking 

niet te doen aanvaarden, dan nadat hij schriftelijk aan den Raad zal 

hebhen uiteengezet en het College met deze uiteenzetting genoegen 

heeft genomen, waarom hij te laat van verlof terugkwam en" aarom 

hij eerst zoo laat kennis gaf. 
De !eden kunnen zich hiermede vereenigen. 

PUNT 8. RAPPORTEN DER COMMISSIF. \'OCR DF. "lNANCIEN INZAl-:E AC· 

C:OORD!-)EVJNDING VERANTWOOIWINGEN : 

over het 4e kwartaal 1919 : 
l. v11n den \Vd. Gerneentesecrcf 1H"is ; 

?.. ,, Secrelaris der I-!umrornmisc;ie ; 
,., 
). '' 
4 

,, Cemeentel<eurmce~tcr ; 

, , Arnbtenaar beb ~ t met de inning 

der Hondellhehstir1 g : 

over D ecembe1 1910: 
van den Gernecn le-ka.,houder. 

De ver~chillende rn ppo rlcn \·1ot"<len voo r kenni~geving ac:ngr: no-

m f: n. 

P'INT 9. AANWllZINC. l.EDEN VAN DE COMMISSIE TOT V•\ST.'TELLII'iG 

VAN DE KIEZERSLIJST VA!\! 24 MEI 1920 TOT 24 ~ i EI 1921 
(H'UEF NO. 298 13/6). 

De Voor :itler: lk heb voor het lidmaatscl1ap van die Commissie 

een voordracht ingediend en verzoe k ik <lei ; heeren hun stem schrif -

telij k te willen uitbrengen. I k noodig de heeren Troostwij k en \"Vie

land uit met mij de commissie van stemopneming te vorm~n. 
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De gehouden stemming heeft tot resultaat, dat van de voorgedra
gen heeren: Mas Noer AJim, Troostwijk en Van Beugen, ~ekozen 
worden de heeren Troostwijk en Mas Noer Alim met resp. 7 en 6 
stemmen. 

PUNT I 0. VERZOEK VAN DEN AGENT DER NILLMIJ BETREFFENDE HET 

VERRICHTEN VAN TAX/\TIES DOOR GEMEENTEPERSONEEL VOOR 

TE VERLEENEN HIJPOTHECAIR CREDIET (BRIEF NO. 309 A/2). 

De Voorzitter: De heeren hebben gezien, dat ik aan de behande
ling van het verzoek van den Agent der Nillmij de principiecle vraag 
heb vast geknoopt, of de Raad zich blijft stellen op het standpunt in 
1918 ingenomen ten aanzien van het verrichten van particulier werk 
door Gemeente-ambtenaren. Tn dat geval lijkt het mij wenschelijk 
dit beginsel va~t te leggen in de .,Arnbtenaren-verordening". 

De heer Widard: Ik ben in principe tegen het verrichten van par
ticulier werkdoor Gemeente-ambtenaren. Fr zijn andere menschen 
die het zouden kunnen doen, en die moeten ervan !even. Hefgaat 
niet aan, dat Gemeente-ambtenaren, die toch al een hoog vast inko
men hebben, den particulieren de inkomsten voor de voeten wegne
men. Daarbij komt, dat de Ambtenaren beneden de tarieven kunnen 
werken, juist omdat ze het slechts a1s bijverdienste doen. Ze hebben 
zich geheel aan hunne betrekking te wijden en kunnen dat m.i. niet, 
als ze particulier werk bovendien verrichten. Jk ben het volkomen 
eens met wat indertijd eens in dezen Raad werd opgemerkt, dat 
een Gemeente-ambtenaar om zoo te zeggen 24 uur van den dagin 
dienst is . 

De l:.eer Troostwij l? : Wat zoudt U we! zeggen. al~ men U zeide : 
U verdient met Uw hotel genoeg en ik wil niet hebben, dat U er een 
vendu-commissiekantoor bij waarneemt? 

De heer Wieland : Oat is een heel ander geval. 
De heer T roo.•tu:i; k : I k ben het met U eens, dat het voorbeeld 

niet geh:kkig is. Ik bedoelde echter, dat het een soort van beperking 
van de persoonlijke vrijheid is, Gemeente-ambtenaren te verbieden · 
buiten hun dienst ander werk te verrichten, vooropgesteld natuur
lijk. dat hun eigenlijk werk er niet onder lijdt. 
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De f1cer Wieland : Fen Gemeente-ambtenaar wordt betaald uit 

belastin~gelden door de geheele bmgerij _opgebracht en is het niet 

billijk, dat hij tracht bij-verdiensten te maken. die anders aan een 

deel \'an die burgerij rechtstreeks ten goede zouden komen. 

De heer V mz Beu.r.'cn: Wat is er tegen, dat het a<:n den Burgemces

ter ter beoorcleeling hlijit? Ai; U. heer \'oorz;tter, zoo'n verzoek 

ontvangt, kunt U overwegen, of het toe,ta;:n Nvan we! L1illijk of ge

wensr:ht is en kunt lJ zich .perrnonlijk overtuigen, of ;ijP ·,, erk a!s 

Geme~nte - ambtenaar er niet onder lijdt. 

De Voor ·itter: De kwcstie i~ e · hter, dat de Vernrdening een abso

luut verbod inhoudt. terwi)! het Raadsbe~!Li t van ! 918 het aan mij 

ter !ieoordeeling laat. Dit had destijds vJcti;eleg-d rweten worden in 

de Verordening. want het j, nict ;n den haak . f!at een g:·woon 

Raadsbesluit tekort doct aan een in de7e Verordening nee:-ge!cgd al

gemeen beginsel. 

De f;eer Wiefo p j: Toen in 1')18 de :Ksli.s;,ing \1 erc; genorr.en kon 

het niet anders. Er moesten teekeningen gemaakt worden en par

ticuliere bouwkundigen waren er niet. Nu lijn er echter 1·.•el men· 

~:chen . die het kunnen en vind i k geen reden mee r om hen door C c· 

meente-ambtenaren te laten beconcurreeren. 

De Voor 2 itter : Het ging indertijd om een verzoe k van den hecr 

Palm. Dit is toen ingewillkigd en in eene principeeele bcs lissing vas t

gelegd. Later is er wel sprake va;i gewees t het in te trekLen, n~aar 
daar de Secretaris beweerde, dat eene dergclijke heslissing buiten 

hem omging, zijnde hij aangesteld met uitdruk kelij kc vergunni ~g. 
dat hij particulier werk zou mogen verrichten, heeft de heer Snel 

toen nog het bezwaar naar voren gebracht, clat het dan den Secre ta

ris we! en ande ren ambtenuen niet zou zi jn veroorloof d . ~Pde;-t 
i:s eenc dc'..initievc oplos~ing in de µen gehleven, rr:;wr b;edt het 

verzoek van den heer Ahn den Raad gelegenhe: d :z id1 uit te sprc

ken, o£ voor de handhaving v;111 het absolu nt verhod . o; voo:· vast

kgging van de raadsbeslissin~ in de Verordcning 

Wanneer wij bij de F'.aadsbeslissing blij ·,, en en de Vero--dc ning 

dienovereen komstig wijzigen , zal de nurgemeester altijd we ten. wie 

particulier werk verricht en kan hij alle omstandigherlen heo0rdee lrn 
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De hcer Wiela11d : Als het destijds niet is afgeschaft, omdat hct 
den Secretaris bij zijne aanstelling is toegestaan, kunnen wij-die spe
ciale toestemming nu toch. intrek~en, want zijn salaris is nu we! van 

<lien aard, dat hij geen bij-verdiemten meer noodig heeft. 
De hen Po/:ijJi •1g: :k ben hetin zekeren zin wel een~ met de bezwa

ren tegen het partiwlier werk van Gemeente-ambtenaren van den 
heer Wieland . Nernen ·,· e aan, dat het technisch per:oneel ook parti
culier ··, erk zou mogen verrichten, clan zot1 het niet geheel vrij r 1ecr 

i;taan tegenover het µeibliek. Voor ander categorieen van ambtena
ren zijn er miss,·hicn n;et zul ke bezwaren tegen, :naar het gaat na
tuurlij k niet aan, het voor den een \•el en voor den ander niet re »er· 
bied·~n. 

De Vo:;rzittcr · Het f: aat er echter om of v:e al dan niet moetcn tc-
1ugkomen op het Ra ·idshe~'u i t. 

De heer Popr.. in~ : :k '1en >'Oaf intrck i<t· n. 
De hcer Wdand : Dat had <ii l,mg gebeu:·d moet.n zijn, wo grnw 

het niet mc"'r noodig wa; voor het gcva!, haf.r•100: de t; ; ~ ~oP.de !ing 
gt:maakt 1·:a::: . 

D e hecr Va :1 Be:tf/<'. 1: : '.eder mensch hee f~ een zekerc werk kracht, 
die hij in de eer~te nlaats gebruikt voor zijn hooidbetrekking. 'Je

len houden dan nog een dee! van die ·.verkkracht over, en mag men 
m.i. liun niet verbieden , die te benutten. Bui ten den dienst moet men 
ambtenaren dan ook akoluut vrij iaten. fuist daJrom is het goed 
het onder contro:e \'(jn den Burgemee,>ter te stellcn, di(· in stai; ~ is al. 
le omstandigheden in aanmerking te nemen . Bovendien heeft het 
verrichten van particulier werk met concurrentie niets te maken, 
zooah de heer· Wieland wil beweren. Waar een particulier vrijheid 
heeft a) zijn arbeid:;kracht aan te wenden tot vermeerdering van zijn 
inkomen, mag men een ambtenaar dit niet beletten. 

De heer Wem{>f': De heer Wieland zou rnij zeker ook willen ver
bieden lid van den Gemeenteraad te zijn. daar dit ook een bij-~aan 

tje is? 
De heer Wietan./: lk heb alleen het oog op bezoldigde bijbetrek

kingen, niet op onbetaalde of op liefhebberijen. 
De heer Van Be ·r.f?en : I k wil er bovendien de aandacht op vesti-
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gen, dat het op andere plaatsen wel is toegelaten , b.v. op Batavia. 

Als reg~ zijn het ook de ambtenaren, die maar net voldoende tracte

ment hebben, die met bijverdienoten probeeren zich wat meer com

fort te verschaffen, en niet de hoogere amhtenaren met groote sa

laris3en. 
De '1eer Wemt)e : lk vind het eene aanranding van de persoonlijke 

vrijheid. fen partir. ulier kan ook alles doen om zijnc positie 

te verbeteren. Bovendien hebbcn we hf't ht>elemaal in de 

hand om tegen rnisbruik te waken . Jui ' t uir crn oogp11nt va n vri j

heid:beperken zou ik er v66r zi.in , de Raadsbeslis~ ing in de Veror · 

dening vast te leggen . 

De Voar.:::il!er: Eene beperkmg van Je perrnonlijke vri jheid kan 

ik echter in het verbod niet zien. Allen zijn aangesteld op d e bepa

lingen van de ,,.'\mhtenaren-verordening" en hebben rr.et het aan

vaarden van hunne henoeming vet"klaard zich daaraan le onder

werpen. 

De '1eer Wempe: lk zou echter van deze gel eg~nhe iJ gehruik wil

len maken om die voorwaarden wat milder te !11aken. 

De heer V a :1 Be 'l f!C• • : Heeft U wcl eem aan leiding gehad om een 

verzoek om µarticulier werk te mogen verrichten. af re .vijzen? 

De Voor .•ittcr: F.r heeft zich na den heer Pal m ni rnmer ien' ;;nd 

meer met een dergeii jk verzoek tot mij gewend. Na wordt er erhter 

om gevraagd . en weet ik niet, '''aaraan ik mij heb tc h oud~n . aan de 

algemeene Vt' rord"'ning of aan de afwijking daarvan. nee;·gclcgd in 

het be~Ju ; t . 

De heer M r. R ·ii!],., : l k ben het niet me~ der. heer W iehnd eem . 

Bove ndien wil ik hem 01> een kl eine in rnn 'equen ~ i c in zijne rede

neering wij zen. In he t begin van deze Vergadering "erklaarde hij 

ons. bolsjewistische aspiratien le hebhen en nu wil hi j een Geir.ern

te-ambtenaar 24 uur in diem t laten zijn, l': rwi jl zijn partijgenoo

ten tegenwoordig loch 6 uur als maximu mar:•eid<duur aannfmen. 

ik geloof dan ook, dat wij gocd zullen doen derge!i jke neigingcn 

met kracht te onderdrukken . 

En nu wil de heer Wieland ons vertellen. <lat die arme pa rti culi efen 

het zoo slecht hebhen , dat we ze vooral moelen he>cl1crrnen teg~n 
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een beetje concurrentie. Waarom zouden dan zooveel ambtenaren 
gouvernements- of gemeentedienst vaarwel zeggen om hun toekomst 
in het particuliere te gaan zoeken? lk zou zeggen, dat we het, mede 
in het belang van de Gemeente, voor die ambtenaren eenigszins aan
trekkelijk moeten maken om in gemeentedienst te komen en erin te 
blijven. Het bezwaar van den heer Popping verdient zeer zeker over
weging, maar de Burgemeester kan toezien, dat een ambtenaar geen 
werk verricht. dat hem bindt tegenover her publiek. Het zal natuur
lijk niet toelaatbaar zijn, dat de rooimeester teekeningen van hui
zen maakt. die hij later zelf moet keuren, maar hij zou heel goed 
secretaris van de soos kunnen zijn. 

De lieer Wieiai:d: Ik vmd de tractementen der Gemeente-ambte
naren anders al aanlokkelijk genoeg op zichzelf. 

De heer Afr R uff!ers : De ervaring heeft geleerd, dat dit niet het 
geval ~:o. 

De Voor zitter : l k :tel voor, ertoe over te gaan mijn voorstel in 
~temming te brengen. 

Het resultaat der stemming ;s, dat het voorstel wordt aangenomen 
met~ tegen 2 stemmen (tegen ~temden de heeren Popping en Wie
land). 

De heer T roo;fo)if .~: Nu de ,,Ambtenaren-Verordening, '' wat deze 
aangelegenheid betreft, dus zal worden gewijzigd, geef ik in overwe
ging meteen de noodige wijzigingen aan te brengen om den overtocht 
naar Europa te regelen zoomede de kwestie van hedenavond over 
het wederaanvaarden van de betrekking na terugkomst van verlof, 
indien dit overschreden werd. 

De Voorzitter: !n de laatste zinsnede van mijn betreffenden brief 
heh ik hierop reeds gedoeld. 

PUNT 11. STUKKEN TER KENNISNEMING. 

De Voor .::ittcr : Alvorens over te gaan tot de stukken ler kennis
neming, wu ik even willen behandelen een hedcnmorgen ingeko
men brief van den heer Popping, aL lid van de wegenbr:plantings
comm1ss1e, waarin de aanda.-:ht gevt .· tigd word t op 2 boomen aun 
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den Heerenweg, die in aammerk!ng komen om gekapt te .-.orden , 

daar zij gcva;;r oplcvcn n. 

De heer Wiela .-;d: Ik zou nog willen voorstellcn eicn boom aan 

den Zuidkant van de Willemc;laan meeen te doen kappen, daar hij 

het verkeer in den weg staat. 

De heer Mr. Rut~crs: Dat zou ik eer~t we! willen laten beoordee

len . Er gaan uit de hurgerij voortdmenr.I noodkreten op bij elken 

boom, diegerooid wordt, als zijnrle die rooiing een a:mslag op Ma

kassars schoon, en gaat hct niet aan, dat , ., ij hier zoo maar zonder 

voldoende kennis van zaken zouden be~luiten een hoO!n te doen 

kappen. 

De Voordller: Ik zal den lngenieur·.Oirecte1Jr <ler C emecnte

werken verzoeken een onderzoek in te ~ t ellen. 
De heer Wer:f)c: lk zou in overweging willen gcvcn niet alleen 

m;nder gewemchte hoomen te verwijcleren. maar waar het kan, uok 

jonge boomen bij te plan ten. Ander; raken "·ij al onze hoomen b iit 

zunder er ieb; ,·oor terug le krijgen. 

De Vonr:dll.!r: Daar ~trckt de opdracht v<Jn de commis~ ie ook toe. 

Dan zo ~ t ik U nog willen verzockcn mij te machti5en ten spoe

digste 50Jlicitanten op te roepen voor cle bet re kking van rooi

mee~ter. daar de heer D e Munnik ontslag heeft gevraagcl ·.vegen:: 

overga:-ig in particulicren di -::mt. 

De Raad heeft gecn bczwaar de m~!('htiging te ve rl eern~n en doet 

de Voorzitter voorlezing vu.n de stukh:n ter kenni snemi n?: : 

I. Burgemeestershe~lu i~en van 2R Januari 1920 no '. 11-11.-13-14 
C/4 en van 7 Febr;1ari 1020 no.};'! G/-! , waarhij aan de 
heeren Oci Thaii Tian, Kl;o Seng Hie, !\!io Liong Si<1ng, 

Ong Oei en Joe Hoo vergunning i-, verlecnd tot verko0ri van 

sterkcn drank. 

2. Be; [uit van den Directcur Yan Binnrn!andsc+ 8:·0 tuur van 15 
Januar: 1920 no. 117 / /-\ ., \':aarb ;j aan de gemeent e Makas~ar ;n 

bchecf :;,ijn afge~taan de grondm in kampongc Pa rnng. Barne en 

Lodiia. re ·;pe,·!ievdijk voo~ Raaclhuis, e;f , lo:;- en laadplaat s 

en w~rkplaa.l s . 

3. lVlissivcs van d t·n C o mlllissari ~ van P ·Ii tie alhier van 29 Jamwri 
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1920 no. 179 en van 13 Februari 1920 no. 311, houdende op

gave van het aantal opgevangen en afgemaakte hond'en. 

4: Gouvernementsbeslui t van 19 Januari !920 no. 27. waarbij aan 

de N.V. Ned. Ind. Cn ::; Mij. vergunning is ve.rleend tot den a~n
lcg en het gehruik van leidingem voor electrische vedichting 

enz. in de gemeente Makassar. 
De Voor::iit.·r : Hierop zal ik binnenkort met een voorstel te 

rugkomen. 
5. Burgemeestershesluiten van 13 Janu;;ri 19:?0 nos. 18 en 19 

G/1, houdende intrekking der vergunn!ng tot den verkoop van 

slcrken drank . verleend aan cle heeren Ong Hae Ean en Oeng 

· Song Siang. 

6. Missives van het Hooid van Plaatselij k Be~tuur alhit.:r van 27 
Januari 1920 no. 66 l /06 en van den Burgcmeester van Makas

sar van 18 De<:ember 1919 no. Ti9 3/26. betreffende lepralijders 

tc plaat <> en in <le daarvoor hesternde leprozenge otichten. 

7. Zendhrief van de Euro11eesche Schoolcommis$ie aihier van 3 
Fcbruari I 920 no. 33/ES. houdende aanbieding nota betrcf 

fende maatregelen in verband met de huisve<ting en 01woe
ding van ;;~udeerende j:. ngclieden. 

8. Schrijven van het Gerneenteraad:;lid, den heer J .V. \v'ac:kerlin 

van 4 Fehruari 1920, houdendc mededeeling . dat hij met ingang 

van 15 Fcbruari a.s. zijn mandaat ah lid van den Gerncenteraad 

wcn "cht neer te leggen . 

De Voorzittcr: Ovennorgen zal de verkiezing 1·.01den gehou
den. 

C). Missive van den Aclviseur voor de Dec-entrali~atie van 22 Ja 

nuari 1920 no. I 01 /N , h0l1dende aanhieding van 2 e xemplarcn 

van het Oe :entrali sat iever:-lag 1918-1919. 
10 Tt:> l e~rani van de Paketvaart te Wei•evredcn van C: ;:·chru<.ri 

l !)2 : no. (\21 P. luidcnde : ,,Zijn voornemens ,,Reacl" vcr· 

vangen zoodra bcter schip beschikbaar." 

11 . G0uvernementsh:::s l11it van 23 Janu~ri 1920 no . 90, hetrcffende 

toeken11ing eener nadere tegemoctkom:ng aan de Cemeente 

Makassar ten bedrage vun J 40.000.- voor verbet~ring van het 
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Noo ~ delijk gedeelte van den Van Schclleweg vanaf de Banda

<traat tot den Coehoornweg. 

12. Schrijven van den Rooimeester alhier van 4 Februari 1920 rio. 

145/L houdende aanbieding verslag Bouw-en Woning-toezicht 

over hf:'l ~e kwartaal 191 C). 

13 . Rurge rneestersbesluit van 12 Fcbruari 1920 no. 31 E/?>. waarhij 

aan Mevrouw C. de Pierri vergunning is verleend tot het in ge

bruik nemen van een gedeelte van het Koningsplein tot de 

oprichting van een bamhoeloods ten hehl1eve ,·an het geven van 

"Komeclie-Stamhoel ''. voorstellingen. 

1-l. Missive van df'n I sten Couverncment~-secretaris van 2 Fe

brnari i 920 no. 303/l I, houdende rnerledeeling, dat de Regee

ring bezwaar heeft de vereischte gc·i>dkeuring te verleenen 

aan de ,,Vcror<lening tot wijziging <lcr verordening tot heffing 

van opcenten oµ 's Lands inkomstrnbelasting." 

15. Idem iclerr. idem no. 309/ Il, houdendt m•x!e':leeling, dat de Re

geering geen aanleiding kan vinder1 om de invnrring der l>elas

ting-unificatie le ve.rdagen. 

16. Schrijven van den hecr R. Slop alhier houdrnde 1nededee

ling, cat hij wegms vertr~k n.m· Soerabaja als vervangend 

· lid d.er Huurcomrnissie hedankt. 

De Voor zitter : Dit schrij·,1en is in handen ~estek\ van de 1-Iuur

commissie, die t.z.t . een voordracht zal docn. 

17. Idem van den Houtvester, den heer Roselje, alhier l·oi.ldencle 

mecledeeling, dat hij de bem.eming in de Cornmissie voor de 

wegenbeplanting aanvaar-:it. 

18. Missive van Jen Burgemecslcr va11 l\·~a kassar .!do . I l F ebruari 

1920 n. 29~ B/6 houdf'nde meddeeling hetreffende aanwijzing 

lenen van clc 1\rbitrage-rnm miss ie 1920. 
19. B11r~emeestersbcsluit van 19 Fehruari 1920 no . 32 A/2, betref

fendc tr)ekenning ;.>rriodieke tractcmenbvcrhoogi ng . 

De l1ecr l\1r. Ru(i]crs : lk wilde nog even tcrugkornen op het 

schrijven van dl.!n Commissaris van Politit, waarin hij hf: richt, da t 

in 14 dagen tiids ecn hcele hond is opgevanger~ wegcns ge lirek aa11 

personeel. lou dit geen aanleiding zij11 om nogmaals ten s terkste hij 
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de Regeering aan te <lringen op verbetcring van dezen toestand , 
die de Hondsdolheid-ordonnantie tot een paskwil maakt? ' 

De Vo Jr::itter : lk was reeds voornemens hierover aa11 clen Haad 

een voorstcl te doen. !k ontv;ng echter over de opsporing van over
tredingen dPr verordeP-ing op de Honclenhel•sting een brief van den 

Commissaris, die was ingekleed alsuf aan de Politic een taak was op

ge<lragen, die tigenlijk nict tot haar werkzaamheden bchoorcle en 

heb ik mij om nadere i11lichtingen tot den C.v.P. moeten wenden. 
De heer Mr. R 111,r;crs ; l k hoor met gen0egen, dat de zaa k Uwe 

aandacht reeds hnd en zien wij met vertrouwcn Uw voorstd tc
gemoet. 

RONDVRA4G. 
Daar g(;en ~er !eden iets heeft op te merken, sluit de Voorzitter 

le 8.20 ure des avonds de openbare Vergadering. 

Gearre :; kerd in de ..,·ergaclering van 31 MaHt 1920. 

De Burgeruee~ter. 

DAMBRINK. 
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Bladz. 

Ambtenaren. · 

Besluit den Gemeenlesecretaris, A. P.R . van B~u

sekom, te laat terugkeerend van Europeesch ver

lof, zijn werkkring niet te doen hervatten, alvo

rens ten genoege van den Raad hii de rcdenen 

schriftelijk heeft uiteengezet. 70. 
Het verrichter. van particulier wer k door Arnbte-

narcn 71. 
Omtrent een wijziging in de wijze, waarop de kier·· 

ken ter Secretarie L. W. Ludon, J. H. Banse en 

Z. A. Dias ;ian den Gemeentedicnst zijn verhon-

d~n. staken de stemrncn 64. 

Commissies. 

Aanwijzirig van de leden der Commiss ie voor de 

vaststelling der Kiezerslijst 1920/ l 70. 

Comptabiliteit. 

Coed keuri.1g van kasverantw0ordinge li 70. 
Vaststelling l e suppl. l.::ohicr Eur. Dran!.;belasting 68 . 

Vaststelling v;rn voorschriften inza ke Hondenbe-

lasting 59 . 

Diversen. 

Besluit tot het niet betuigen van aclhaes ie aan de 
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BladL. 

,,suikermotie" van den Semarangschen Gemeente-

raad 60. 

Notulen. 

Arresteering van de Notulen der V .:rgadering van 

20 Januari l 920 59. 

Verordeningen. 

Klacht-Mr. Rutgers over onvol<foende medewer

king van de zijde der Politie bij de handhaving 

der bepalingen van Gerneente-verordeningen 78. 
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