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No. 7. 

NOTULEN van het verhandelde in de Openhare Vergade .. 
ring van den Raad der Gemeente Makassar, 
gehouden ilP Dinsdag, 20 April 1920, ten Raad .. 
huize. 

Voorzitter : de Burgemeester. 

AGENDA: 

1 . Arresteering van de Notulen van de Vergaderingen van 16 en 
31 Maart 1920.--

2. Proces-verbaal van afkeuring dd. 16 Maart 1920 van materialen 

bchoorende tot den inventaris der Cemeentewerken .-

3. Voorstel orn een bedrag van f 54. 38 aan te voldoene collecte

loonen te brengen ten laste van den post Onvoorziene Uitga
ven" 1920. 

4. Begrooting~wijziging 1920.-
5. Verzoekschrift van den Commies-betaalmeester C.J. Kranen

harg en den Keurmeester A.L. Sampers inzakr wijziging van 

de ferlofsbepalingen voor Gemeentearnbtenaren (Brief no. 

731 A/2). 
6. Aanwijzing van ambtenaren vooc de controle op de hondenbe

lasting (Brief no. 733 J/l). 
'1. Verzoek van eenige gemeente-ambtenaren om duurtetoeslag 

(Brief no. 734 A/2). 
8. Raµporten van de Commissie voor de Financien imake accoord 

be\·inding van de volgende verantwoordingen over het vierde 

kwartaal 1919 : 
a. van den Marktmeester, 
b. van den f ngenieur-Directeur der G.W. 

c. van den Wden Gemeentcsecretaris, 

d . van den Commies-bctaalmeester.-
9. Rekest dd. 8 Januari 1920 van de N.V. Eerste Makassaarsche 
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Oliefabriek alhier betreffende bouw van een pakhuis op het 
haar toebehoorend landgoed Tarnalaba (Brief no. 712 S/3). 

10. Voorstel van het Raadslid H. Popping inzake bouw v~n pettaks 
van Gemeentewege (Brief no. 686 A/1). 

11. Mutatie onder het Brandweerpersoneel. (Brief no. 714 U/2). 
12. Verleening van eervol ontslag op verzoek aan den teekc~ 

naar Hadiwinoto (Brief no. 715 N'2). 
13. Voorstel van den Diresteur der Gasfabriek alhier tot ver

vanging van de bestaande gasolinestraatverlichting door pe
troleumverlichting (Brief no. 716 T/1). 

14. Wijziging aanwending leeningsgelden Leening-1917 (Brief no. 
638 M/6). 

15. Aanwijzing van een plaatsvervangend lid der Huur ·commissie 
(Brief no. 702 Z/2). 

16. Mutaties Raadscommissien. (Brief no. 674 B/6). 
17. Afvaardiging naar het te Batavia van 7 tot 16 Mei te hou<len In

genieurscongres (Brief no. 636 Nt2). 
18. T ransportregeling voor het T echnisch personeel van het Bouw

en Woningtoezicht {Brief no. 675 S/1). 
19. Schadeloosstelling aan de Armenian Trading Company alhier 

wegens door een omgevallen boom veroorzaakte schade (Brief 
no. 637 N/4). 

20. Idem aan de lnl.mdsrhe vrouw Oeding (Brief no. 635 N/4). 
21. Goedkeuring van 's Burgemeesters be5luit no . 44 E/3 dd. 17 

Maart 1920, houdende vergunning tot verlegging van de be
staande waterleiding der K.P.M. (Brief no. 597 E/3). 

22. Voorstel aangaande het plaatsen van kabelpalen, hct graven van 
kabelgeulen en het bouwen van bovcngrondsche telefoonroutes 
te dezer ~tede (Brief no. 596 E/3). 

14. Voorstel tot het aangaan van een leening met het Civiel Wedu
wen- en Weezenfonds (Brief no. 732 M/6). 

23. Voorstel tot verhooging van het daggeld van den klerk L. W, 
Ludon (Brief no. 738 B/2). 

25. Voorstellen inzake onderwijs (Brief no. 729 X/l). 
26. Stukken ter kennisneming. 
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Aa•1wezig zijn de leden : Baba ·Soeleiman, E. van Beugen, Mas 
Noer Alim daeng Marewa, H . Mesman, Noeroeddin da-

• eng Magassing, H. Popping, J. Sitanala, H. Wempe, en 
G . Wieland.-
Na opening der Vergadering verschijnen de le<len L. 
V. R. Beekveld, Mr. J. Rutgers en I. Troostwijk. 

Afwezig zijn: met kennisgeving wegem verhindering de Heeren 
The Liong Tjiang en Lie Eng Hoei, wegens uitstedig
heid de Heer 0. Eskes ; zonder kennisgeving de leden 
Hoesing en Mr, S. Jaarsma.-

Te half zeven ure wordt de Vergadenng door den Voorzitter gc
opend en verklaart hij haar openbaar. Vervolgens deelt hij medc, dat 

de Secretaris ~door ongesteldheid niet in staat i:;; de notulen van 
deze vergadering te maken, doch dat hij den Heer Hart hereid heeft 
gevonden op de oude voor'waarden deze vergadering te notulecren.

Hierna stelt hij aan de orde : 

PUNT ! . ARRESTEERING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN 

16 EN 31 MAART 1920'.-

De Vo17r zit/er : De notulen van de vergadering van 16 Maart zijn 
zonder en die van 31 Maart met en kele aanteekeningen terugont· 
vangen, waarmee rekening zal worden gehouden. Ik stel voor ze 
~et ina~·htncming van de wijzigingen te ilrresteeren. 

Aldus wordt beslo!en.-

PUNT 2. PROCE5-\"ERBAAL VAN AFKEURING DD. 16 MAART 1920 VAN 

MATERIALEN. BEHOORENDE TOT DEN INVENTARIS OER GE

MEENTEWERKEN. 

De Raad gaat accoord met hct desbetreffend voorstel van den ln
~enieur-Direcleur .-

PUNT 3. VOORSTEL OM EEN BEDRAG VAN f 54JR AAN TE VOLDOENE 
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COLLECTELOONEN TE BRENGEN TEN I.ASTE VAN DEN POST 

,,ONVOORZIENE UITCAVEN" 1920.-

Wordt zonder nadere bespreking aangenomen.-

PUNT 4. BEGROOTINGSWIJZIGING 1920. 

De Voorzitter stelt voor dit punt te behandelen na punt 14". waar
mede het verband houdt. 

De Raad kan zich hier mede verernigrn.-

PUNT 5. VERZOEKSCHRIFT VAN DEN COMMIES-BETAALMEFSTEH G. J. 

KRANENBARG EN DEN KEURMEESTER A. L. SAMPERS INZAKE 

WIJZIGING VAN DE VERLOFSl.lEPALINGEN VOOR GEMEFNTE

Al\1BTENAREN (BRIEF NO. 731 A/2). 

De heer Van Beuge11: lk kan 1nij niet vereenigen met Uwe mec
ning, zooals die in Uw schrijven van 13 dezer is uitcengezet. Waar
om zouden wij iemand al heeft hij besloten in I ndie te blijven wonen 
niet in de gelegenheid stellen, na verloop van een zeker aantal jaren, 
eens een kouden neus te halen en zijn familie in Holland eens op te 
zoeken? Hij heeft hct ook wel eens noodig om zijn gezondheid in 
Holland te verbeteren. 

De Voorzitter: Daar zal niemand iets tegen hebben, maar dan op 
eigen kosten. T oen zij solliciteerden wisten zij, dat zij geen :anspraak · 
op buitenlandsch verlof zouden kunnen maken. 

De heer Van Beuge11: Daarin vind ik geen reden, waarom de Ge
meente het niet zou toestaan. Waarom zomlen de Gfmeente-ambte
naren het minder goed moeten hebben dan die van het Gouvernc- · 
ment, die wel met buitenlandsch verlof kunnen gaan ? 

D:! Voorzitter: Voor de categorie van ambtenaren, waar het hier 
om gaat, bestaat in de plaats daarvan aanspraak op binncnlandsch 
verlof. 

De heer Van Beugen: We kunnen ons toch wel voorstcllen, dat ie
mand die in Holland geboren is, na langdurig verblijf in lndie, 
zijn familie toch wel eens wil terugzien. 

De Voor zitter : Dan moeten zij niet solliciteeren naar eene be-
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trekking, waarvan het hun bekend is, dat die de gelegenheid daartoe 
niet geeft. 

De heer> Van Bei;gen : De Heer Sampers was reeds in dienst ge
treden v66r de ,,Ambtenaren-verordening" werd gemaakt. Voor 
dien tijd had hij dus geen reden een dergelijk verzoek te doen. 

De Voorzitler: Waarom komt hij dan nu eerst op hct idee, om 
het verzoe k te doen om aanspraak op buitenlandsch verlof te krijgen. 
De ,,Ambtenaren-verordening" bestaat tech reeds eenige jaren. 

De Heer Van Bet1ge11 : Iedereen heeft na een langdurig verblijf in 
de tropen w~l last van een geestelijke depres~ie. 

De Voorzitter: Maar een eventueel toestaan van het verzoek 
werpt de geheele Verordening omver. De bedoeling daarvan is im
mers, dat aan betrekkingen, die in aanmerking komen om door blij
ver.s te worden vervuld, ook geen aanspraak op buitenlandsch ver
lof wordt verbonden. Oat dergelijke betrekkingen door in Europa 
geborenen worden vervuld kan natuurlijk voorkomen, maar kunnen 
zij aan het feit, dat zij in Europa geboren werden, geen recht op Eu
ropeesch verlof ontleenen. Bovendien waar 6lijft de grens, als wij de 
grens nu op dit vcrzoek verlagen tot J 300.? Ecn volgend jaar zou 
er een in Holiand geboren Gemeentedienaar kunnen zijn, met een 
salaris van f 200.- die vraagt het criterium op J 200.- te brengcn.-

De he;r Van Beugen : Waarom zoudcn de Gemeenteambtenaren 
achterstaan bij de Gouvernementsambtenaren, voor wie J 150.- de 
grens is. En wat is er eigenlijk tegen, anders dan de bczwaren die 
U zooeven noemde ? 

De Voorzitter: De financieele consequenties. 
Di heer Po,o,oing: Bij het Gouvernement zijn ook groote categorie

en van ambtenaren, die niet met vcrlof mogen gaan. Ook hij den 
handel is het rcgel, dat alleen zij, die uit Holland worden uitgezon
den. met Europecsch verlof mogen gaan.-

Dz lieer Van Be ugen ; Bij den handel is daarvan de laatste jaren 
vaak afgeweken.-

De Voorzitter: Het Gouvernement komt er ook eenigszins van 
terug om aan alle ambtenaren buitenlandsch verlof toe te staan, het-
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geen zich uit in het mogelijk maken van het omzetten van buiten
landsch in binnenlandsch vcrlof. 

De heer Van Beugen : Het is waar, dater duizen<len Gouvernc
rnentsambtenaren zijn , die niet met vcrlof g1.1.an, maar rlat komt, om
dat zij van hun aanspraak geen gebruik willen maken.-

De Voorzitler: Ik zie op het oogenblik geen motief om het ver
zoek in te willigen. De heeren warP.n bij hun indiensttrcding bekend 
met de voorwaarden en is er nu geen reden, die te verbeteren . Zij 
kunnen de vergelijking met de meeste gouvernements- en particu
liere condities nog glansrijk doorstaan.-

De heer Van Beugeri : De Gemeente moet loijaal zijn tegcnover 
hare ambtenaren.-

De Voor zitter : De onderteekening van ht:t rekest door den H::er 
Kranenbarg is heelemaal absurd.-

De heer Van Beugen : Het gaat hier cchter om het principe, niet 
om den persoon .-

De Voorzitter: Waarom hebbende verzoekers tijdens hun militai
ren dienst nooit gebruik gemaakt van de gelegenhcid tot het gaan 
met Europeesch verlof? Beiden zijn ze in militairen dicnst geweest. 

De heer Van Bwgen : Het zijn inderdaad blijvtrs. Het is echter 
begrijpelijk, dat ze na vele jaren in Indie te hebben doorgebracht, 
w.:-leens verlangen hun geboorteland terug te zien , hun familie nog 
eens te ontmoeten, en de plaats, waar zij hun jeugd doorbrachten, 
op te zoeken.-

De heer Wieland: lk zou er voor zijn, alle Gemeenteambtenaren 
met meer dan J I 50.- tractement recht op buitenlandsch verlof te 
geven . Dit zou natuurlijk meerdere kosten meebrengen. Daarente
gen zou ik die kosten willen verminderen door alleen de allerhoog
ste gemeenteambtenaren, als de lngenieur-Directeur eerste klas te 
laten reizen. De Heer Sackman heeft laatst zelf nog gevraagd om 
tweede in plaats van eerste klas te reizen. lk maak hiemit op, dat de 
Adjunct-Directeur der Gemeentewerken zich in de eerste klas nict 
thuis gevoelt.-

D ~ Vo?r zitter : Het is we! al gebleken, dat die conclusie niet juist 
is , Bovendien staat dater absoluut buiten .-

f ) 
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De heer Mr. Rut.gers: Het spijt me, dat ik niet in de gelegenheid 
hen geweest de besprekingen over dit onderwerp van het begin af 
bij te wo.nen, zoodat ik niet alle motieven heh gehoord, die door 
den heer Van Beugen zijn aangevoerd. Uit hetgeen ik echter nog 
heh gehoord, maak ik op, dat het door den Heer Van Bcugen opge
merkte niet geheel jnist is. Als ik het wel heb: maakt ook het Cou
vernement ten aanzien van het buitenlandsch verlof onderscheid 
tusschen hier benoemde en voor speciale betrekkingen uit Holland 
uitgezonden ambtenaren. 

Het gaat hier echter om menschen, die in Holland geboren 1ijn 
en een betrekkmg hebben aanvaard, die gcen recht op buitenlandsch 
verlof gat, iets waarmee zij hekend waren. Waar de zaken zoo staan 
moeten wij ons schrap zetten, dat ze, nu ze eenmaal in Gemeentc
dicnst zijn, do:>r een achterdeurtje dit recht trachten te krijgcn. Er 
is geen enkele reden, waarom hiergeborenen zouden moeten worden 
achtergesteld bij in Holland gcborenen. Waar het hier gaat om be · 
trekkingen, die heel goed door hiergeborenen zouden kunnen wor
den vervuld (wat ook in den opzet van de ,,Ambtenaren-verorde
ning" lag} komt het mij ten eenenmale niet raadzaam voor de 
aanspraak op Europeesch verlof aan die betrekkingen te verbin

den. 

M.i. :aijn de financieele bezwaren zeer groot en ik betwijfel, of de 
Heeren Van Beugen en Wieland hiermede we! voldoende rekening 
hebben gehouden. Ze zijn ahham in gebreke gebleven om aan te ge
ven, uit welke bron die meerdere uitgaven eventueel moeten worden 
bestreden. Waar het percentage vuor de Personeelsuitgaven van de 
laatste begrooting reeds zoo hoog was, is het bij de huidige financi
eele positie voor den Gemeenteraad onverantwoordelijk om buiten 
de allernoodzakelijkste noodzakelijkheid er toe mede te werken, dat 
dit percentage nog meer wordt verhoogd. 

Persoonlijk spijt het me voor de betrokken ambtenaren, maar als 
Gemeenteraadslid hen ik het absoluut met het voorstel van den 
Voorzitter eens, om het verzoek af te wijzen. 

De heer Wieland: U spreekt van hier benoemde en uitgezonden 
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ambtenaren. Bij het Gouvernement hebben echter allen recht op 
verlof. 

De V oor zitter : I k meende, dat het Gouvernement na qe laatste 
reorganisatie we! verschil maakte. Vergis ik mij niet, dan is voor de 
hierbenoemden een hoogeren norm aangenomen.-

De heer Beekveld: Voor zoover mij bekend, hebben alle Gouver
nem~ntsambtenaren boven f 150.- recht op verlof. Alleen reizen zij 
tot f 400.- tweed£ klasse.-

De heer TroostwUk : M.i. doet het er niets toe, welkc de bepalin
gen van het Gouvernement zijn. Waar de financieele bezwaren voor 
de Gemeente inderdaad zeer groot zijn, ben ik dan ook bang, dat in 
den vervolge voor dergelijke betrekkingen geen menschen meer 
zullen ..vorden benoemd, die in Holland gehoren zi.in. En dit is toch 
zeker niet de bedoeling. 

De Voor zitter : De heer W!eland wil dus de grens hebben ~p 
J 150.- Km hij ook aangeven, hoe hij aan de financieele conse
quenties d;icht te tegemoet te komen.-

De heer Wieland : Dan moeten we maar middelen zoekcn . Oat 
doet het Gouverncmcnt o::>k. B.v. zouden wij de opcenten op de In
komstenbelasting kunnen vcrhoogen. Het Gouvernement verhoogt 
de bclastingen ook wel. De ambtenaren kunnen er niet de dupe van 
worden, dat er geen geld is. 

De Vo:>r zitter : Als we dan consequent willen zijn en het Couver
nement ook verder navolgen, zouden wij de hoogere salarissen van 
de Gemeente-ambtenaren ook moeten reduceeren. 

De heer Poppillfl : Als we die vergelijken mel wat voor gelijke 
prestaties en caj:Jaciteiten bi.i G'.>uverne..nent of particulieren dienst 
wordt ge5even, rlan valt de vergelijking nog heel gunstig voor de 
Ge1neente uit. 

Dz.heer Nozroeddin : I k vind ook, dat hct Gouv~rnement er abso
luut buiten staat. 

De Voor zittcr : I k breng het voorstel in stemming zooals het daar 
ligt. Daarna zal eventueel dat van den Heer Wieland in stemming 
worden gebracht.-

Di:: stemming wijst uit, dat het vuorstel van de11 Voorzitter wordt 

., 
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a:mgenomen met 10 tegen 2 stcmmen . . T ege11 stemden de heeren 
Van Beugen en Wielimd. 

PUNT 6: AA.NWIJZING VAN AMBTENAREN VOOR DE CONTROLE OP DF 

l!ONDF.NBF.LASTIN'G (BHl£f. NO. 733 J/J). 

Wordt zondcr discussie of st~mming aangenomen.-

De ht!.er Mr. Rutgers: Naar aanleiding van dit punt wilde ik er 

nog even aan herinneren, wat ik i.d.t. bij de Rondvraag van eene 
vergaclering heb naar voren gebracht, nl. de wenschelijkheid om bij 

de Regeering erop aan te dringen, dat de politie, die toch een 0nder
w:;rp van regeeringszorg is, behoorEjk aan hare taa k zal kunnen be

antwoorden. Waa-; de politie zich formed onrnachti!? verklaart de 
h:rnr bij verordening opgedragen werkzaamheden te vervullen en die 

a:rn de Gemeente wil overlaten, l;jkt het mij gewenscht, dat de Ge

meente daarvoor van de Regeering subsirl.ie vraagt. lk mu dan ook 
graag zien, dat rte Regeering erop gewezen werd, dat de Gemeente . 

niet over voldo::-nt~e personeel beschikt om verschillende haac door 

de politie overgelaten functien te vervullen en dat zij gddcn aan
vraagt om hierin te kunnen voorzien .-

De Voar .:iller : De heer Rutgers stelt dus voor, dat wij de Regee

ring er op zullen wijze:-t, cl.at de Gemecnte ~een personecl heeft om 

versch~lenr:le niet of onvoldoende vervulde fun.:-tien van de politie 
over te nemen en dat zij subsidie verzoekt om dit pe1wneel te 

kunnen aamtellen .-
De Raad kan zich hierm<::de vcreenigcn.-

PUNT 7. V~~RZOEK VA!'; HNIGE GF.!'VIEENTE-AMflTENAREN OM DUtTRTE

TOE~LAG (BRIEF ~O. 734 A/2) . 

De heer V crn Beu.f!ell : I k geloof, dat de. m:iatstaf van de bereke

nin~ van d e Financieelc Commissie niet geheel juist is . M.i . moetrn 

sommige prijzcn huo~er zij11. Ook hebt U in Uw hrief van I 3 April 

de tra r:temente11 h::log genoernd. Oat is een kwestie van apprtciatie. 
Oe mensr.hen, die ervnn ron<l moeten k::ime11, denLe11 er anders 

over. lk ken ven;cheiden van die rne11sche11 persoonlijk en als ik U 
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eens eene begrooting van de huishou!"ling zou voorleggen, zoudt U 
schrikken, als U zag hoeveel m0eitt: dit: menschen hebbe11 om rond 
te komen. 

De Fin. Comm. ging niet accoord met het staatje.. Maar melk bv. 
neemt zi.i aan met J 0, 54 per blik, terwijl een hlikje geconden
seerde melk tegenwoordig 80 cent kost. 

De Voor zitter : De prijs van 54 cent is voor Bearbranclmelk, dus 
zeer goede kwaliteit.-

De heer Van Bwgen : De kleine man gebruikt echtu alleen gc
suikerde dikke melk, voor bndervoedsel of anderszins. De prijs 
voor rijst is daarentegen door de Conm:issie weer hoog aangenomen. 

D= VoJrzitter : De prijs is die van 2e kwaliteit Marosrijst, die na 
no5 een> getoemboekt te zijn, minstens even goed i~ als eer:>te kwali
teit. 

De he(';r Van Beugell : Maar die mensc:hen hebben vaak geen ge
legcnheid om de rijst over te tuemboeken, want ze hebben soms 
niet eens een hediende. 

De Voorzitter : Ik geloof. dat U ons nu wat op de mouw wilt spel
den. Ik geloof niet, dat er iemanrl onder de kleine amhtenareu is, 
die er niet ten minste I bediende op na houdt.-

De heer Van Be ugen : I 1: heh veel kennissen onder die menschen 
en ga veel met hen om, en ik kan U verzekeren, dat er tegc::pwoor
dig armoede geleden wordt. De tractemt;nten zijn bij de tegenwoor
dige duurte absoluut onvoldoende. Dat dit hier niet a Ileen zoo gc · 
voeld w~rdt, blijkt uit het rekest van de departementsambtenaren, 
dat hedenavond in de krant staat. De Finarn:ieele gevolgen, die 
voor Makassar ongeveer J 5000.~ zullen hedragen, zijn, dunkt mij, 
ook niet onoverkomelijk.-

De Voorzitter: Er isf 12.000.- mee gemocid.-
De heer Van Beugen : !\ls de Gemeenteambtenaren m dienst 

neemt, moet zij ook behoorlijk voor hen zorgen. 
De heer Wieland : Ik zou het graag zicn toegesta1m eL ben het 

met de motieveo van den heer Van Beugen volkome11 eens. 
De heer Mr. Rutgers : De spreekwijze zr-gt : ''waar niet is, ver

liest de keizer zijn recht". Maar dit schijnt van avond niet te gelden 

,• 
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voor de Gerileentcambtenaren. I k wil echter nog fens sµeciaal den 

narlruk leggen op wat ik ook reeds in de Financieele Commissie heh 

gezegd. Het geld is er ee:woudig niet en waar zouden wij het van

<laan moden halen ? De Heer Wieland zci zor.even n et zcovfel 

aplomb, dat wij dan de opcenten maar moeten verhoogen.Maarhij 

zal zich herinneren, dat ik indertijd zelf heb voorgesteld, die pro

gres~;d te verhoogen; maflr de Regeering v.; ilde de verordcning in 

dien gee:; t niet goedkeuren. De eenige trnmicr ZOU dus zijn, de or

centen over de gl:'heele linie op te vot:ren, en dus den belasting 

dru k voor alle menschen oo l: voor die rr.t>t klt>ine in komens te11 belie

ve van de Gemeentearnbtenaren te verzwaren. I k hen ervan over

tuigd, dat de Heeren Van Beugen en Wieland hiertoe ook niet wu
den willen meewerken. 

De heer Van Beugen is m.i. plm royaliste que le rni. Hij strijdt 

voor inwilliging van een vcrzock, waarin als motid wordt aange

voerd, dat de Gerneentf-'arr:btenaren zich van hun tegc:nwoordige 

salarisscn geen genotmidclelcn lmrmcn ail.nschaffen. Nu ik kan U 

de v::rzehring geven, dat dit niet alleen onder de Cemee~teamhtt'
naren voorkomt. 0Jtder hrn, die ef.'n salaris hebhen van 400 tot 800 
gulden, en daarvan verµlicht zijn zekeren stand np te h0ude!l, zijn 

er ook velen, die zich in rlezen tijd moeten bekrimpen . 

\VantJeer het mogelijk is, dat het Gouvernement de subsidie zou 

verhongen, clan zou ik de eerste zijn om er bi; mogelijkheid toe me

de tc werken, dat de sfllarissen in overeensternming met de tijds

omstandighed.oP. gebracht wnrrler. . Op het oogenblik, waar de he

!;{ro:iting reeds zoo krar sluit, zou het voor clen Gemeenteraad on

verantv..-oorrtelij k zijn. Kan het gel<l gevondcn worden, dan ben ik 

1. er voor om duurtetoeslag toe te krnnen Nu niet. 

()._.k gf'loof ik, dat het verloop niet zoo groot zal zijn, als het 

verzoek m'.l ~ t W()rden afgewezen . D e uithreiding van ht>t aantal 

han:lelshuizen veroorzaakt or, het oogenhlik ecn stnke vraag, maar 

dat is slechts tijdelijk. 

Voor ik gezegd heh: het bm niet, heb ik we! rlegeliil·: over.vogen 

of er op geen enkele manier een mouw i.lan te passen zou ziJn. En ik 

geloof niet, Jat de Hel':ren Van Beugen en Wieland het omgekeerde 
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iullen k.unnen zeggen. althans zijn zij in gebreke gi::bleven om aan te 
to on en van waar bet geld kan Immen. 

De heer Van Beugen : Voor een zeker werk heeft men eeQ ambte· 
n1:1.'r noodig. Men stelt dien aan, en kan dan later niet gaan vragen, 
wa:ir het geld vandaan gehaald moet worden om hem te betalen. 
Dan mneten wij geen ambtenaren a1mnemen. als wij zc:. niet naar 
waarde kunnt'n betalen. 

De heer Mr. Rutgers : Als de C1mbknaren meenen, dat zij bij de 
Gemeente niet nau waarde worden betaald, moeteP ze maar eent 
andere bdrekking zoeken . 

De heer JI an Beuge11 : Als de verbetering uitbliift. zal het verlCJop 
ongetwijfdd grooter worden. 

De Vourzitter: lk zou natuurlijk uok liever het pt!rsoneel w11len 
behouden. Maar de Gemccnte heeft nu eenrnaal geen geld vcor het 
geven van duurtetoeslag. Hebt U wel bedacht, dat we. orr• die 
J 12.000.- te krijgen de opcenttn tot 32% zouden moeten vcr
hoogen ? En bet is toch allerminst rationeel om een dergelijken 
druk op alle gemeentenarcn te leggen . 

De heer Van Beugen: De verhooging is noodiR. Oat etkent de 
Heer Rutgers ook. louden wij het verzoek niet t ijdelijk kunnen ter
zijde leggen en inmiddels aan de Regeering verhooging van suh
sidie aanvragen ? 

De Vour zitter : ! k betwijfel of de Regeerin!l genegen zal •zijn de 
subsidie, die nu J 49 .000.- bedraagt, m~t 25% te verhoo..:en . 

De heer Van Beugen : Het Gouvernement wil ook de salarissen 
met 25 % verhoogen. 

De Vour zitter : Oat is een canard geweest en reeds tegenge~pro
ken . 

De heer Van Beugeri : Het feit, <lat de ambtenaren de toeslag noo
dig hebben, valt niet te ontkennen. 

Dz Voorzitler: lk geloof, dat wij alien wel niets lievet zoudeil wil
len d:>en dan verhoogen . Het is voor werkgevers wel zoo aangenaam 
om met tevreden personeel te 'A'erk~n. Waar het geld er niet is, houdt 
alles echter op. Ook vind ikhet bcter deverzoekers niet aan het lijn · 
tje te houden en direct te antwoorden, dat hun vt-rzoek niet kan 

.· 
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worden ingewilligd. W ij kunnen huu echter tegelijkertijd mede
deelen. dat naar middelen wordt omgezien om den financieelen 
toestanq te verbeteren. Dan kan altijd ht't verzoek oµnieuw in over
weging wC1Tden genomen. 

De heer Pop,'Jing : Oat vind ik vrij geva11rlijk. \~'ij zouden ons daar 
mce toch altijd eenigszins binden. 

Als altijct komt hct necr op de kwestie van vraag en aanbod. En 
als we d~ tractcmenten gaan ver~elijken, dan zi.in die hoog genoeg 
om uns over het aanbod nict ongerust te maken. De Gt:
m~ente-ambtenaren zijn geen aandeelhouders. dat zij van elkc ver
betering van in komstcn van de Gemeente hun deel kunnen op
eischen. 

De heer V un Reuge,1 : De toezegging behoeft ook niet in het ant· 
woorrt te worden opgenomen. 

D:! Vour.:itfrr: Ik breng mijn voorstel in stemming. Wenscht ecn 
der leden hoofdelijke stemmin~? 

Dnr niennnd het verzoek daartoe doet, \rnrdt het voorstel z.h.s. 
aangenornen .-

PUNT 8. RAPP•)RTEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN INZAKE 

ACCOORDBF.VINDING VAN DE VOLGENDE VERANTWOORDINGEN 

OVER HET VIERDE KWARTM.L 1919: 

it. van den Marktmeester ; 
b . van den lngenieur-Directeur der G.W. 
c. van den W den Gemeentesecretarii; ; 
d. van .fen Comrr.ies-Betaalmeester .-

De rapporlen worden voor kenni,gcving aangenomen.-

Pl'NT 9. RF.KF.ST DD. 8 JANUARI 1920 VAN DE N.V. EERSTE MAKASSAAR

SCHE OLIEFABRIEK Al.HIER BETREFFFNDE P.OUW VAN EEN PAK

HIJIS OP HET 1-IAAR TOEREl!OOREND LANDCOED TA!\'IALABA 

(HRIEF NO . 7 J 2 s/3). 

Wordt zorder naderc bcspreking goedgekturd. 

PUNT 10. VOORSTF.L VAN HET l<AADSLIP H. POPPING INZAKF. BOUW VAN 

PE:TAKS VAN GE\1£F.NTEWECE (BRIEF KO . 686 .~fl). 
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De Voor zitter : Zooals i k heb uiteengez,et in mijn brief van 6 
April j.I. strekt het voorstel om aan de Regeering een bcdrag van 

J 250.000.- aan te vragen voor den bouw van 50 petakwoningen, 
wclke bedrag zou zijn af te staan : reuteloos gedurende de~ termijn 
van aanbouw der woningen en daarna tegen · 4% terwijl de hoofd

som in 50 jaar zou zijn af te lossen. 
De hecr Mr. R utgcrs : Ik zou met een enkel woord willen spreken 

over het verschil tusschen het voorstcl, zooals het thans door U is 
ingediend en datgene wat de Financieele Cornmissie zich ha,! voor

ge3teld. Ik ben het met lT eens, dat Uw vuorstel voor de Regeeririg 
aanncmelijker is, waar eene aHossing in 50 jaar \'iordt gegarandeerd. 
Da:trentegen is ontegenzeggelijk het voorstel der Financieele Com
missie meer gewenscht. Het maa ].;t bovendien voor het Gouverne

ment niet zoo' n groot verschil. T ~genover de garantie van terugbe
taling in 50 jaar, zooals in Uw voorstel hegrepen, staat dat dan aan 

het eind van die 50 jaar, <le Gemeente er v<eer net erndr.r voor 
staat en voor nieuwbouw hoogst,•:ac.1 schijnlijk weer zou moeten 
leenen. Dan !ijkt het mij toch rneer in de lij:i !iggend, dat de Ge

meen te uit de aflos:>ingen een fonrls vormt, waaruit de kosten van 
nieuwbouw eventueel kunnen \Vorden goedgemaakt, zondn dat 
net nrJ:>Jig i3 ec:rst weer suhsidie aan te vragen en dat, uitsluitencl 

voor de VO '.irziening 11p de aangegeven wiize in de volkhuisvesling 
bestemd, bij tusschentijds opkomende hehoef te zou kunnen wor
den aangesproken voor dat doe!. 

De druk op de G eineente i£ ook veel zwaarder. Volgens het voor
stel van de Financieele Commissie hedraagt die plus minm j. 3800.
p~r jaar, en volgens het Uwe ongeveer j 1700.- Daartegenover staat 
echter, dat de afsdirijvingen aan de Gemeente terqgkomen. En dit 
is, hoe de toestand na 50 jaar ook is, voor de Gemeente toch wen-. 
sc:helijke r, dan opnieuw te mockn vNvallen in cle noodzakcli;kheid 
van sub, idievragen. • 

Ik 7.0Ll dan ook in ovcrweging willen geven, beidc voorstellen 
naast elkaar aan de Regeering voor te leggen. Kan ze clan het eene 

· niet aanvaarden, dan blijft het andere nog altijd over.-

De Vovr zitlcr : Zooal s ik heb uiteengezct, ben ik jui ~ t tot mijn 

.· 
0 
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voor:;tel gekomen, omdat ik vermoedde. dat het voorstcl van de Fi
rrnncieele Commis ~ i~ voor de Regeering bez\vaarlijk te aanvaar<len 
zou zijn. Het leek mij brter rente en af!ossing te garandeeren om het 
me~r aa"nnemelijk te maken . Vooral nu we juist in een tijdperk zijn, 

d1L het geld duur is en moeilijk te krijgen. Vindt de Regeering ech
ttr termen om het vo:nstel van dy Finanrieele Commissie aan te ne

men, clan ben ik het met U eens, dat dit voor de Gemeente beter is , 
juist omdat wt uit het dan te vormen fomls niem·,e behoef ten op dit 

gebied rnuden kunnen he' trijden. 
De heer Van Re ugen: Ik meen indertijd op Soerabaja gehoord 

te hebben dat de Regeering voor dergelijke doeleinden al: die rrin

dcr dan 30% opleverden, het benoodigde rentegeld renteloos 
v oorschoot. 

De Voo; zitter : I k heh ten tijde van den aan koop van Mamadjang 

inlichtingen gevraagd aan den Adviseur voor de Decentrahsatie, 
welk standpunt de Regeering ten aanzien van subsidieeren voor 

dergelijke doeleinden innam. Het antwoord was, dat in het al
gerneen de Regeering tot het verleenen van subsidie geneigd was, 
maar elk geval op zich zelf zou worden beschouwcL Verder rneen 

ik, dat de Re~eering hierin speciaal hr.t oog had op eventueele de
ficitten in de exploitatie. Kan de Raad er zi.:.:h mede vereenigcn, 
dat wij dus beide voorstcllen indienen en eerst het meest; kan 
daar 11iet op ingegaan worden, dan het minst vragen ? 

De heer !Vc;;~pi : Ik zou hetzelfde ook in overweging hebben wil

len geven. We mocten zooveel mogelijk tijdverlies verrnijden en 
daarom rtoen we het best beide voorstellen na elkaar te noemen. 

Geen der !eden heeft tegen de vo :-> rgestelde wijze van behandeling 

bezwaar en \\ordt aldus be~loten. 
D~ VaJrztttcr verzoekt vervolgcns de notulen over dit punt staan

de de ver~adering te arresteeren ter bespoediginp, der afhan<lcling, 
waarmee de Raad zich kan vereenigen.-

PUNT 11. MUTATIE ONDFR HET rrnANOW'F.ERPFRSONEEL (BRIEF NO. 

714 u/2). 

De Voorzithr : D e hecr Suringar heeft wegens vertrekontslag ge-
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vraagd, en was in zijn plaats als adjunctbrandspuitmeester van spuit 
no. 2 voorgedragen de Heer F rissart. De Heer Lie Eng Hoei heeft 
er echter de aandacht op gevestigd, dat dezc Heer circa 5 K.M. bui
ten Makassar woont. Oat maakt het niet wenschelijk, dat hij zou 
worden benoemd. lk stel voor in zijn plaat.; te nemen den Heer K.F. 
de Jongh, Opzichter G.W. Ik geef U dus in overweging hct eerste 
deel van het voorstel goed te keurcn, en wat het tweede deel betreft: 
de benocming van een nieuwen adjunct brandspuitmeester, schrif
telijk Uw stem te willen uitbrengen, lk verzoek den heeren 
Wempe en Popping met mij voor vanavond de commissie van 
stemopneming te vormen .-

De schriftelijke stemming heeft tot resultaat, dat de heer de 
Jongh met aigemeene stemmen in de vacature-Suringar wordt ge
kozen en gaat de Raad overigens met het conceptbeshiit <:ccoord. 

PUNT 12. VERLEENING VAN EERVOL ONTSLAG OP \'ERZOEK AAN DEN 

TEEKENAAR HADIWINOTO (BRIEF NO. 715 N/2). 

Het concepthesluit wordt zonder meer gocdgekeurd .-

PUNT 13. VOORSTEL VAN DEN DIRECTEUR DFR GASFABRIEK ALHIER TOT 

VERVANGING VAN DE BESTAANDE GASOLINESTRAATVERLICH·· 

TING DOOR PETIWLEUMVERLICHTING (BRIEF NO. 716 T/1) • 
• 

Aangenomen zonder discussie of stemming.-

PUNT 14. WIJ!IGING AANWENDING LEENINGSGELDEN-LEENING 1917 

(BRIEF NLl . 638 M/6). 

Het voMstel strekt om tegemoet toe komen aan de bezwaren, die 
dour den Adviseur voor de Decentrahsatie zijr1 geopperd ten aanzien 
van het door Uw College in de Verga~ering van 30 December 1919 
genornen besluit 0111 uit de opbrengst r:ler leening van I <JI 7 een be
drag van J (17850.- beschikbaar te stellen teneinde in afwachting 
v:rn een aan te gane leening waarbij in die uitgaven zal kunncn wor
den voorzien, een aantal in dit 1aar noonzakelijke buitengewune uit
gav~n. waarop bij de begrooting voor 1920 was gerekend , te dekken. 

• 
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Zonder nadere discussie wordt conform het voorstel besloten en 
vraagt de Voor zitter de notulen over dit punt staande de vergadering 

te arresteeren, waarmee de Raad accoord gaat. 
De \ioorzitter stelt hierna aan de orde h~t hiermede verbar1d hou

dende: 

PUNT 4. B£GROOTINGSWI.JZH~l~lG 1()20. 

Dit v10rdt zonder nadere bespreking aangr.nomcn en won.Jen 

cveneens de notulen op verzoek van den Voorzitter staande clever
gadering gearresteerd. 

PUNT 15. AANWIJZINC VAN EEN PL!\ATSVJ:RVANGEND LID DER l!Ul'R

COMMISSIE (BRIEF NO. 702 z/2). 

De Voorzitter : Het voorstel strekt ~m den hcer Slop eervol ont
slag te verl.?.enen als plaatsver-vangen<l lid Vdn de Huurcornmissie, 
terwijl in zijn plaats is voorgec!ragen clc Heer Mr. Sloot.-

Het eerste dee! van het voorstel wordt zonder meer aCJngenomen, 

terwi)l bij de schriftelijke stemming de Heer !\Ir. Sloot tot riv. lid 
der Huurco::nrni<>sie wordt gekozen met 1 a stemmen en 1 slem 
blanco.-

De heer Mr. Rutger.•: Het is over het algemecn wenschel;jk. dat 

de H~mrcommissie ieder oogenblik bn vcrg;;deren. De plv. Voor
zitkr i~ nu met verl0f en het j3 niet hekend. wanneer hij terugkomt 

Het is zeker gewen:-cht iemand tijdclijk in zijn plaat> le benoerr:tn 
De Voorzitler: De hepalingen van deHuur-commiso ie ordonnan

tie la ten dat n ;et toe. 

De heer Mr. Rutger~: i\ls het ~ev11I zich nu voordoet, dat ~e Vcor~ 
zitter de heer Doeve, or dicmtrei-; moet, dan ZClU rle Huurcommis~·ic 

niet kunnen vc~rgartecen. I~ acl.t het <!us urger.t dat wij daarin nog 

hedenavond voorzien. Waar de Huurcomrnissie eenmaal is inge
steld, moet de Gemeente ook me<lewerl:en om het haar mogelijk te 
rnaken te alien tijde te kunr.en v.:q:rnderen . Dan moct de Heer Vol

mering maar eerst ontslagen wor:!en. 
De Voorzitter: De heer Rutgers stclt rl•Js vnor, den heer Volme -
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ring wegens t~idelijke afwezigheid te ontslaan als plv. voorzitter rter 
Huurcommissie. \'X'eet U iemand in zijn plaats? 

De lw::r :\Jr. Rutgers : Ik stel V!ior te benoemen den Heer Gocr.l
hart. 

Di h~ :! r T roosfu~, i k : Kunnen ·,ve de f unctie niet aan het ambt ver
~inden, daa zijn we Vl\n dcrgelijke moeilijkheden af? 

De Voorzitter: Dat zou in strijd zijn met de hep11lir.gcn rter or
donn3ntie . Er rnoet een bepa;,ld persoon aangewezen wordFn. 

o~ Ra:l-3 ga:it ermee accoorcl de b·estic op deze wijzt op te los
sen D .: Heer Goedhart wordt ver\'olgens bij schriftei;jke sternmin~ 
met 1D stemmen tegen 1 blanco tot plv. voorzittrr der Huur
commissie henocrnd.-

PUNT f 6. M!JTATIES RA.\DSCOMMISSIF.S (!mIEF NO. 674 B/6). 

De Voor zitter : De voorz{eningen in rle Raadscommissies zijn le!"I 
deele n'.)odzakelijk gew0rden door het openvallen van de daarin 
door den He('r \~'ii c kerlin ingenomen plaatsen; ik wil van cleze q;ele
g.:!nheid "gehrllik maken om hier een woord Yan waardeering le 
spre ken voor het geen de heer Wac kerlin als Raadslid als plv. lid 
der Financieele Commissie en als lid der Gascommissie, heeft ver
richt. Niettegenstaande zijn zeer dru kke werkzaarr. heden heeft hij 
gelegenheid gevonden een deel van zijn tijd aan de Gemeente te 
wijden en haar van zijn gewaardeerde adviezen te doen profiteeren. 
lk meen dan ook Uw aller meening te verkondingen, als ik hem 
den dank van Uw College betuig voor wat hij in het belang der 
Gemeer.te prestee.rde. 

Verder wil ik hieraan loevoegen ren woord van welkom aan het 
nicu .ve lid, den Ht~er Bcekveld. Ik had <lit al bij de ope;iing dezer 
zitting willen doer., maar moest het achterwege laten, daar de heel 
B:!ckveld eerst later is kunnen komen. lk hoop dat de Heer Reekveld 
in zijr. kwaliteit van Rnadslid veel voor de Gemeente Makassar zal 
kunnen doen. 
D~ ncer Van Bc:igen: Is het gewoonte, dat de bi; een afscheid uit

g~>;Jroken waarde~ring door een Rfschrift van dat dee! der notulen 
ter h:nnis van ~rn betrokkenen wordt gebracht? 

0 
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De Voorzitter: Cewoonte is het niet, maar ik hen er gaarne toe 

bereid. 
De heer Popping, dicn ik had v0orgedragen als plv. lid der Fin 

Co!ilmi'ssie meende hiertegen eerst hezwaren te moeten maken, in 

verband met z;jn drukken werkkring. Ik ben er echter in geslaagd 

hem te overred en over deze bezwaren heen te stappen en heef t hij 

aan mi.in verzoek om niet voor de candidatuur te hedar.ken, voldaan. 

Met het oog op den langen tijd, dien de op <lit punt betreHing 

hebbcnde stukken hehben gehad om uit de rondlczing terug te ko

men, dring ik er bij de !eden nog eens ernstig op aan, in het alge

meen de doorzending der stukken zoovcel rnogelijk te hespoedigen. 

De heer Troostw;if.: : U zoudt van elk stnk een dubbel stel be

scheidcn in rondlezing ktmncn geven , iedcr stP,l mm eel" hdf t c!er !e

den . 

DI'. Voor ziller : Zoodr a de Secretarie weer over wat rneer perso-

n eel heschikt. zal ik dat denklieeld gaarr.e doorvoeren . 

Voorgedragcn zijn : 

voor ,rilv. lid der Finanlieele Commissie : 
de heeren Popping en Troo,twijk ; 

ooor lid der Commissie PromP.sselee~ing 1<)17 : 

De heeren Popping en Troo~ :w!jk; 

coor lid tier G ascommissie : 
de f·:ceren E, ke ' en Beehclil : 
uoor !eden de1 Hiigienische CommissiP. : 
de heeren Van Re;,;gen en Beeheld. en de heeren Beehelrl en Lie 

Eng Hoei ; 

L'oor lid der Ziel(enliuiscommissie: 
de heer l\1r. Rutgers . 

Het resultaat der schriftelijke st~mming is , dat gekozen wordm 

tot : 

plr. lid der Finanlieele Commissie : 
de heer Popping met 9 stemmen (1 stem op rlen heer Troostwijk): 

lit! der Commissie f'romesseleening 1917: 
de heer Popping met 7 stem men (3 stemmen op den heer T rcost

wij k) ; 
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/eden rler l-/ijgienische Commissie : 
de heden Van Bcugen en Beekveld met resp. 7 en 8 stemmen (2 
stemmen op rlen heer Lie Eng Hoei en I stem op den heer 
Troostwij i<); 
lid der Ziekenhuisrnmmis~ie : 
de hen Rutgers met q stemmen (I stem op den heer Wempe). 
De overige stemmen werden blanco uitgehracht, terwi.il de hecr 

Wieland de wrgadering voor ~e stemming reeds had verlaten. 
Voor het lidmaatschap ~er Gascommissie is herstemming noodig 

daar op de heeren Eskes en Beekveld ieder 5 stemrrien werden uit
gehracht. Het resultaat der stemming is, dat de heer Eskes wordt 
gekozen met 7 stemmen tegeP. 3 op den heer Beekveld. Q hlanto). 

Pl!NT J 7. AFVAAl<DICING NAAR HFT TF. BATAVIA VAN j TOT J 6 MEI 1920 
TE HOllDEN INGFNIEURSCONGRES (BRIEF NO. 636 N/2). 

De Voon:itler : In overleg met de financieele Cornmissie heh ik 
voorgesteld gecn afgevaardigde naar het lngenieurscongre.s te doen 
zP.nden en dit aan het Congres mede te deelen. 

De Raad gadt hiermede accoord.-

PU:'llT J 8. TRANSPORTRECELINC: VOOR HET TF.CHNISCH PERSONF.EL VAN 

HET B!JUW- EN WONINCTOEZICHT (BRIEF NO. 675 S/~). 

\Vordt zonder meer aangenomen.-

PUNT 19. SCHADELOOSS'J'ELLINC AAN DE ARMENIAN TRADING COMPA~ 

NIJ AUIIER WF.GENS DOOR EEN OMr.Pv"ALLF.N BOOM vrROOR

ZAAKTE SCHADE (BRIEF NO. 637 N/4). 

De heer A1r. Rutgers : Het is mij opgevallen, dat reeds heden her
stellingen aan het hedoelde hek werden verricht. K11nt U mij inlich
ten, door wien dat gebeurde? 

De V oor dller : Oat i~ mij niet hekend. I k zeal het echter onder-· 
zoeken. 

Het voorstel wordt zonder nadcre be,;preking a1mgcnumc n. 
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PUNT 20. SCHAOELOOSSTELLINC AA.N DE iNLANDSCHE VROUW CEfHNC 

AUllER WEGENS DOOR EEN OMGEVALI EN BOOM \'EROORZAAK· 

, TE SCH.mt (BRIEF NO. 635 1\1/4). 

PUNJ 21. GOEuKF.URINC VAN 's BURCEMEESTEHS BESLUlT NO. 44 E/3 
DD. 17 MAART J92Q HOUDFNDE VWCUNNING TOT \ERLE<> 

GING \'AN DE BF.STAANDE WATERLEIDING DER K.P.M. (BRIEF 

NO. 597 E/3). 

PUNT 22. \'OORSTEL AANCAANDE HET PLAATSEN VAN KARELPALEN, HET 

GRAVEN VAN KASELCF.!.ILEN EN H<:T BOl!WEN VAN BOVEN· 

GRONDSCHF. TF.!.EFOONROUTES TE DEZ!::R STEDE (BRIEF NO. 

596 E/3). 

Deze 3 punten word en zonder meer aangerwrnen .-

PUNT 23. VOORSTEL TOT VERHOOGll'iG \'AN HET DAGGELD VAN DFN 

KLERK L.W. LllDON. (RRIEF !';0. 7 JS B/2). 

De Voorzitter: De behandeling van dit voorstel kan vervallen in 
verb:md met het inmiddels aan Ludon verleend ontslag. H!j is er 
achter ons 0m in kunnen slagcn zich te doen benoemen tot klrrk 
op hct re3identie-kantoor der Z11ider- en Oosterafdeeling van Bor
neo. Hij heeft eerst reds zonder ons medeweten gesollicitl"erd. I k 
vernam dit uit een telegram van dl:'n Resit:lent aan den Gouverneur 
alhier, waarin gevraa~d werd, of tegen zi_;n overgang bezwaren 
bestonden. De Gouverneur gaf mij dit telegram d.::ior en meendc 
ik, met het oog op den personeelstoestand ter Secretarie en het 
feit, dat ik hem eenc belangrijke salarisverbetering in uitzicht kon 
stellen, bezwaar tegen <lien overgang te mogen maken . Hij schiint 
toen echter aan den Resident gescinrl te hrbben <lat hii reecls ont
slag had gevraagd en is op dat f eit door den Resident benoemcl . Die 
benoeming is gedateer<l op 15 dezer, terwijl ik eerst 17 dezer 1ijn 
ontslagaanvra~c kreeg. I k heb in deze zeer inrorrecte han<lehvij ze 
aanleiding gevon<ler. hem getn eervol ontslag tc verle~nen . lk stel 
me verder voor me hierover met een protest t0t clen Resident te 
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wenden en de aangelP-genheid bij de Regcering voor te brengen in 

verband m'.'t de zeer ontactische v.-ijze vnn hundclen van dezen 

ambtenaar. 

D.: lieer Van Beuge11 : Voor een oneervol ontslag, -..vaaraan hier in 

In die zoo'n ongunstige beteekenis wordt gchecht, vind ik niet \ol

doende reden 

De heer P!'Jpf;ing: I k hen het md lJ eens, dat het allesbehalve net
je3 is, wat de heer Ludon heeft gedaan, Het i£ h.t.l. echter gewoon

te om alleen oneervol ontslag te verleenen bij verregaamle onge
schi ktheid of bii bewezen onbetrouwbaarheid in geldzakrn. lk 
hen het met den heer Van Beugen eens, dat ht-t hier geen rcdcn is, 

om door een oneervol ontslag den man voor zijn geheele !even een 

knak tc geven. 

Di Vo:Jrzitter: Gnt de Raad met die opvatting mee, dan heb ik 
~~een bezwaar om het ontslag eervol te verleenen. I k rnnd het ech

ter eene handelwijze, die niet cloor den beugel kan. 
E'.'n groot dee! van het bezwaar van den Heer Popping zou echter 

kunnen worder. ondervangen door de reden ·.-an het ontslag in het 

besluit le vennelden. 

D~ h22r Beehveld : Bij den overga:1g van Gouvt?rnementsambte

naren in Gemeentedienst hebben we indertijcl ook g<:'harl. dat eerst 
gedreigd werd met oneervol ont~lag. terwijl het later toch eervol 

verleend is moeten worden. 

De Voor zifter : Oat was echter een heel ander geval.-

De heer Wempe : De heer Ludon hceft een eervol ontslag als 
c~meenteambtenaar. Het oneervolle als dag!.jelder zal hi.i <lan wel 

in zijn zak houden. 

De heer Noeroeddi,, : Als daggelder kan hij er toch ten allen tijd 

uit. 
De Voorzifter: Als hij het behoorlijk vraagt, ja . 
De !i?cr T ro()sfwij I.: : \Ve hebben zooiets indertijd zelf eenigszins 

uit';l'elokt door het verzoek om ontslag toe te staan en hem als dag

gelder aan te stellen. 
De heer Mr. Rrit,~ers : Als daggel<ler is hij toch door den Burge-

"· 
0 
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meester aangesteld en heeft de Raad dus eigelij k met den v0rm van 

zijn ontslag nieh te maken. 

De Vaorzilter: !k hen echter bereid me naar het oordeel van den 
Raacl te rich ten. 

D!. heer T roostwij k : I k geloof, dat we deze aangdegenheid met 

vertrouwen aan Uw beleid kunncn overlaten. 
Hiermede zijn alle leden het eens.-· 

PUNT 24. VOORSTEL TOT HF.T AANGA~N EEN ~:R LEENING MET HFT CI VIEL 

WEDUWEN- C~~ \VEFZENFONDS ( BRirf NO. 732 M/6). 

De Voorzitter: Het voorstel strekt om met het We<luwen-cn \'Vee

zenfonds voor Burgelijke Ambtenaren in Nederlandsch-Indie eene 

leening van f 275.000.- aan te ga.an, ·waartoe indertijd hij 
de besli55ing tot ombouw \an de gasfabriek u~eds wnd besloten.-

G een d :-r lr::den wenscht hierover nade r het v.oord te \'oeren en 

wordt het voorstel zonder verdere discussie aanf5enomen. 

De Vaar::itler verzo~kt ook hierover de notulen st'1ande de verga
d <:!ring te arresteeren, waarmee de Raad 3ccoord 2aat. 

PUNT 25. VOORSTEUFN l'IJZ.'\KE ONDERIX'IJS (RRIFF NO. 729 X11). 

De f our.::ilter : Ook clit pnnt kan buiten behanfleiinz bli.iven, 
daar d~ Dir. van 0. <":1 E. b;j zijn besluit van lJ April lj. heeft bfs lc.
ten tot opl'ichting van een tweede Hollands·~h-Chineesche School 

te Mihmr. H aezeer ik dit heslu it op ?ichzelf toejuich, ben ik van 
o:.>rd::el, dat de wijze waarop het dcpartement van 0 . en E. ,-1.eze 

kw e5 tie h~eft meenen ten einde te kunnen brengen, allerd roevigst 

is. Zooals U uit mijn brief van 17 <lezer hebt ~ezicn, was het dan 
ook mijn hedoeling de aandacht van cle RPget:ring te vc~tigen tJP <le 
wijze, w33rop c!eze zaak door het clepartemt>nt tot eene hcsl iss ing is 

gehracht, Zooals U weet. wen! de aangelegenheid door mij rn ont
vangst van het eerste telegram terza l:e hij Uw Colleg(~ voMgebracht 

en werden door mij per brief nadere toelichtingen omtrent de te ver
wac. hten suhidieregeling gevraagd . Daarop kwamen nog 2 telegram

men met verzoek om antwoord op het eerste, daar de zaak dringend 
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wa.;. 0Jar de betrekkelij ke brief reeds onderweg was, is op het twee
d:! telegram niet tclegrafisch geantw0ord. In antwoord op het laat
ste telegram is de voorloopige heslissing, gcnomen in overle~ met de 
Finmcieele C'.lmissie teruggeseind. Het departement was dus volle
dig op de ho:igte van ons standpunt en onze voorstellen, waarv&n de 
voorwaarden toch aannemelijk genoeg- waren . HP-t was dan ook geen 
overdreven eisch geweest om dezelf de consideratie van het depar
tement tegenover de Gemeente ook te mogen verwachten, zoodat wij 
aanspraa k hadden mogf'n m:i ken op cen spoedige mdeeling, zoo
dra nader bekend was, welke richting zou worden ingcslagen en 
wdke beslissing genomen. lk wilde U dan ook voorstellen de 
;nndacht vanrle Regeering op r:leze weinig-correcte handelwijze 
van het Departement v;m 0. en E. te vestigen. 

De 'Raad kan zich hiermede ter. volle vereenigen en wordt aldus 
besloten. 

PUNT 26. STUKKEN TER KENNISNEMING. 

De V oor zitter : Alvorens tot de behandeling der stu k ken ter kP-n
nisneming over te gaan, wilde ii~ even de heden binnen gekomen 
ontslagaanvrage van dt:n gemeentekashouder. den heer Meyer, 
behandelen. T oen hij mij er gisteren over sprak heb il, hem er op 
gewezen dat hij met zijn ontslagaanvrage per Juni a.s. den 
voorgeschreven termijn van 3 maanden niet in acht ,, geno

men had, Pn vraagt hij in zijn re-:1uest dan ook dispensatie van 
dien termijn. Tk verzoek U mij ti! machtigen, spoedigst oproc
pingen te doen van sollicitanten en den heer Meijer medc te 
deelen, rlat tegen zijn ontslag per 1 Juni a.s. ~een bezwaren be
staan, mits voor dien tijd een gP,schikte vervanger is gevonden. 

De lieer l\loeroeddi11 : Is er niemand op het gemcentekantoor ge
schikt om promotie te ma ken, hv. de Retaalmec~ttr? . 

T>e Vo?r zitter: Daar zou ik nict onmiddelEjk op kunnen antwoor
den. Hij zou natunrlijk kunnen sollicite..!ren, maar orr. iemand pro
motie te latcn maken, met voorbijgang van ierter, die zich eventueel 
op eene oproe!)in~ zou aanmelden, lijkt me een standpunt waarop 

we ons niet moeten stellen.-

.. 
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De Raad gaat met het voorstel van den Voorzittcr accoord en zu!
len gpoedigst oproepingen voor de vaceerende betrekking worden 
<>edaan.-"' . 

Hierna worden de volgende :.>tukken ter kennis van den Raad ge-

brad:t : 
1. Medcdeeling van het Raadslid D. Esh~~ dd. 10 April 1920 be

treffenrle tijdt>lijke afwezighe!d. 
2. Burgerneestersbesluit no. 53 B/2 dd. 16 Maart 1920 inzakc aan

stelling daggelder L.W. Ludon. 
3. Idem no. 54 B/2 dd. 23 Maart 1920 inzake ontslag aan den 

klerk J. H. Banse. 
4. Idem no. 55 B/2 dd. 24 Maart 1920 inzakc a;instelling van 

klerk-archivaris op proef S. Mandang. 
5. Idem no. 56 D/3. dd. 26 Ma:irt 1920 inzakc vergunning aan de 

Maluksche Haodelsvennootschap alhier tot vcrkoop van nmni

tie enz. 
6. Idem no. 65 E/3 dd. 1 April 1920 inzake vergunning aan de D. 

P.M. alhier tot het ophreken van een gedeelte van de Passar

straat. 
7. Gouvernemrntshesluit no. 2 d<l, 13 Maart 1920 inzake le hou

den volkstelling. 
~. Proces-verbaal dd. 19 Maart 1920 van de Commissie voor de op 

na~e van voltooide wcrken inzake het voltooide werk : Verbe
tering van de hectwatervoorziening in het varkensabattoir" 

9. V crslag over de maand F ebruari 1920 van den f ngcnieur-Di
recteur der Gemeentewerken. 

10. Rapport dd. 9 April 1920 van de Commissie voor de \.\egenbe

µlanting alhier. 
11. Schrijven dd. 14 April 1920 no. 772 B/2 van den Burgemeester 

van Makassar inzake binncnlandsch ziekteverlof. 
12. Afschrift-naschrift van den Gouverneur van Celebes en Onder

hoorigheden dd. 6 April 1920 no. !66 E/~ bctreffend vcrstrek
king van rnais en rijst aan dieren. 

De Voor ::it/er: Eenige be mer king<'. n in potlooJ op cen de;;:er r- tu k
ken, geven mij aanleiding den !eden belee!d te verzoeken zich te ont-
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houden van het stellen van aanteekeningen op dergelijke stukken. 
Het rapport der W cgencommissie zal nog in nadere behandeling 

·.vorden genomen. 

RONDVRMG 
@ 

De lieer Popping : Is er al een voordracht voor een nie 1wen rooi
me~ster opgemaakt? 

De Voor zitter : I k heb de opdracht daartoe reed$ aan den Secre
taris gedaan en zal er morgen direct onderzoek naar doen. 

Daar ni~mand verder het woord verlangt, wordt de Vergadering 
te 8. 40 ure door den Voorzitter gesloten.· 

Gearresteerd in de vergadering van 18 Mei 1920. 
De Loco-Burgemeester, 

H. E. WEMPE. 

' 
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