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No. 9. 

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare Vergade
ring van den Raad der Gemeente Makassar ge
houden op Dinsdag 22 Juni 1920 ten Raadhuize. 

Voorzitter: De Burgemeester. 

AGENDA: 

I. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 18 Mei 1920. 
2. Benoeming van een technisch Ambtenaar (Brief No. 1111 N/2). 
3. Aanwijzing van een : 

a. lid van de Commissie voor het abattoir en de Passerloodsen-
b. plv. lid van het Stembureau (Brief No. I 078 A/I). 

4. Ontslagaanvcage van den Commies ter Gemeentesecretarie 
W. H. van Room (Brief No. 1087 B/2). 

5. Voorstel om een bedrag van f 206.62 aan te voldoene Collecte
loonen te brengen ten laste van den post voor ,,Onvoorziene 
Uitgaven." 

6. Rapport van den Rooimeester over het I e kwartaal 1920. 
7. Verslag ovec de maand April 1920 van den lngenieur-Directeur 

der'Gemeentewer ken. 
8 . Kasverantwoording van den Secretaris der Huurcommissie 

over het I c kwartaal 1920. 
9. a. 5e Gewijzigde hegrooting dienst 1919. 

b. Af- en overschrijvingen rl.ienst 1919. 
10. Vaststelling der grenzen van het toekomstig Havengebied van 

Makassar (Brief No. 1112 A/I). 
11. Procesverbaal van overgave en overneming der Gemeentekas 

dd. I Juni 1920. 
12. Rapport der wcgbeplantingscommissie (Brief No. 1041 H/4 ). 
13. Voorstel. tot aanvrage aan de Regeering van een subsidie voor 

den aankoop eener nieuwe Stoomwals (Brief .\lo. 1004 N/7). 
14. Verkoop aan den dienst der S.S. van een gcdeelte van het land 

Mamadjang (Brd No. 1114 0/3) . 
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15. Rekcst dd. 17 Mei van den heer Tjiong Lioe Sie in zake terug
betaling van betaald vergunningsrecht (Brief No. 1113 G/2). 

16. Aanvaarding van een geschenk van de F ransche Regeering ab 
blijk harer waardeering voor hetgeen door de Gemeentenaren 
gedurende de oorlogsperiode is gedaan (Brief No. 1029 A/1). 

17. Overneming van een eigendomsaanvrage van den heer H. Mes
man (Brief No. 1040 0/3). 

18. Verzoekschrift dd. 20 Mei 1920 van het Bestuur dcr ,,Vereeni
ging van Ambtenaren in dienst der Gemeente" houdende ver
zoek dat Bestuur te willen erkennen als de vertegenwoor
diger van de Gemeente-Ambtenaren (Brief No. 1043 A/1). 

19. Stukken ter kennisneming. 

Aanwezig zijn de hceren leden : Baba Soeleiman, L. V. R. Beekvcld 
E. van Beugen, D. Eskes, Hoesein, Lie Eng Hoei, Mas 
Noer Alim daeng Marewa, H. Mesman, Noeroeddin da
eng Magassing, Ir. H. Popping, Mr. J. Rutgers, J. Sita
nala, The Liong Tjiang, !. Troo~twijk, H. E. Wempe 
en G. Wieland. 

Afwezig zonder kennisgeving is de heer Mr. S. Jaarsma. 
0 

Te 8 ure opent de Voorzitter de Vergadering, verklaart haar 
openbaar en stelt onmiddeHij k aan de orde : 

PUNT 1. ARRESTEERING VAN DE NOTULEN DER VEi<GADERING VAN 

18 MEI 1920. 

De Notulen worden goedgekeurd en gearresteerd. 

PUNT 2. BENOEMING VAN EEN TECHNlSCH AMBTENAAR (BRIEF NO. 

11 JI N/2). 

De V uor zitter; De voordracht voor een technisch ambtenaar 
luidt: 1. F. K. W. Lauten, 2. A. J. J.C. Huffstadt, H . Wiggers en 
E. K. W. Von'der Oelsnitz. 

• 
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Tot stemopnemers worden benoemd de H<:cren Beekveld en Mes
man. De Heeren candidaten vereenigen respectievelijk 3, 3, 0 en 10 
stemmer> op zich, zoodat tot technisch Ambtenaar is benoemd de 
heer Von der Oelsnitz. 

PUNT 3. AANWIJZING VAN EEN : 

a. LID VAN DE COMMISSIE VOOR HET ABATTOIR EN DE PAS· 

SERLOODSEN. 

b. PLV. LID VAN HET STEMBUREAU (BRIEF NO. 1078 A/I). 

De Voor zitter : Op de aa11beveling zijn geplaatst : 
voor lid van de Commissie voor het abattoir en de Passerloodsen, 
de Heeren L. V. R. Beekveld en D. Eskes en voor Plv. lid van 
het stembureau de Heeren W. H. A. Deteren en M. W. de Heer. 

De heer Van Beugen : Nu gebleken is <lat bij het wijzigen van de 
abattoirverordening c:en onwillt!keurig vermirn is gepleegd ten op
zichte der abattoir-commissie, wi>lke fout reeds hersteld is, terwijl 
de Heer Wieland reeds 8 jaren deel uitmaakt van die commissie, zou 
ik U willen verzoeken den Heer Wieland te vragen op zijn verzoek 
tot ontslag te willen terug komen. 

De Voorzitter geeft hieraan gevolg. 
De heer Wieland : Qe financit!ele commissie zoowel als de com

missie vt>or bouw- en woningtoezicht hehben door de benoeming 
van den rooimeester een slag in het gezicht gekregen. Ik wil zulks 
als commissielid niet ondervinden; ik wensch niet het slachtoffer te 
worden van het stemvee. 

De Voorzitter: Deze uitrlrukking is niet toelaatbaar. 
De heer Wieland: Daarom wil ik niet meer in aanmerking komen. 
De Voorzitter: U moet het belang van de Gemeente voor oogen 

houden. 
De heer Wieiarzd : I k noem dat eer: slag in h~t gezicht krijgen hij 

zoo'n benoeming; dat was het voor de commissie van bouw- en 
woningtoezicht. 

De Voorzilter: Er is ten slutte beslist door loting: had het lot 
anders beslist, <lan was het dus geen slag in hetgezicht geweest; ik 
vind Uw voorstelling wat te zwaar ; de !eden van den Raad kunnen 
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tenslotte anders beslissen dan een commissie, want de Raad is ver
antwoordelijk voor een dergelijke benoeming. 

De hecr Eskes : Nu de beer Wieland zijn argument voor tijn ont
slagaanvrage beeft bekend gemaakt, vind ik dit niet steekboudend 
om hem ontslag te geven ; ik acht het geen geldige reden. 

De heer Wieland : Laten we Mr. Jaarsma in die commissie benoe
men. Mr. }iarsma zit in geen enkele commissie en hij was ecn van 
die menschen, die buiten de voordracht is, gegaan (gelach). Enfin 
ik wil dan we! aanblijven en trek mijn verzoek tot ontslag in. 

De Voorzitter : De Heer Wieland is gezwicht voor de argumenten 
en trekt zijn ontslagaauvrage in. Er zal dus alleen gestemd wurden 
voor plv. lid van het stembureau. 

De candidaten Deter en en de Heer vereenigen respectievelij k l 0 
en 6 stemmen op zich, zoodat is benoemd de beer W. H. A. Deteren 

PUNT 4. ONTSLAGAANVRAGE VAN DEN COMMIES TER GEMEENTESECRE· 

TARIE W. H. VAN ROOM (BRIEF NO. 1087 v/2). 

Wordt zoncler bespreking verleend. 

PUNT 5. VOORSTEL OM EEN BEDRAG VAN F. 206.62 AAN TE VOLDOENE 

COLLECTELOON.EN TE BREN GEN TEN' LAST£ VAN DfN POST 

VOOR ,,ONVOORZIENE UITCAVEN." 

PUNT 6. RAPPORT VAN DEN ROOIMEESTER OVER HET J E KWARTAAL 

1920; 
WORDEN ZONDER BESPREKINC AANGENOMEN, HET LAATSTE 

VOOR KENNISGEVlNG. 

PUNT 7. VERSLAG OVER DE l\1AAND APRIL 1920 VAN DEN INGENIEUR

DIRECTEUR DER GEMEENTEWERKEN. 

De heer Beekveld: lk heh de verantwoordingstukken niet bij den 
staat over de maand April gevonden. 

De Voor zitter : Neen die waren bij den staat over de maand Maart 
en nog niet terugontvangen. 

I . 
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De heer Beekveld: Is het niet mogelijk voor elke maand afzonder
lijke verantwoordingsstukken te maken? 

Dz Vaor zifter : Die verantwoordingsstu kken loopen over bet ge
heele jaar en worden rnaandelijks bijgeschreven op hetzelfde 
register. 

Als de stukken terug zijn, zal ik ze U nog zenden. 

PUNT 8. KASVrnANTWOOHDING VAN DEN SECRETARIS DER HUURCOM

Ml5SIE OVER HET 1 E KWARTAAL 1920. 

\Vordt zonder bespreking voor kennisgeving aangenomen. 

PUNT 9. a. 5E GEWIJZIGDE BFGROOTING DIENST 1919. 
b. AF- EN OVEt<:;CHRijVINGEN DIENST 1919. 

Worden zonder discussie of stemming goedgekeurd. 
Wordt besloten de Notulen aangaande dit punt staande de verga

dering te arresteeren. 

PUNT JO. VASTSTELLING DER GRENZEN VAN HET TOEKOMSTIG HAVEN• 

CEBIED VAN MAKASSAR (BRIEF NO. 11J2 A/I) • 

. Wordt zonder besprcking aangenomen. 

PUNT 1 J". PROCESSEN-VERBAAL VAN OVERGAVE EN OVERNEMING DER 

GEMF.ENTEKAS DDO. 1 JUN! 1920. 

Wotdt voor kennisgeving aangenomen. 

PUNf 12. RAPPO:ff DER WEGBEPLANTiNGSCOMMISSIE (BRIF.F NO. J041 
H/4). 

De heer Jt'ieland : I k 7.0ll we! willen, dat spued werd betracht met 
de boornen hoek Willemslaan-Schijfbergwf.g. 

Hierna wordt het voorstel bP.treffende dit rapport aangenomen. 

PUNT 13. \"OORSTFL TOT HFT AANVRA.GEN AAN DE REGEEHING VAN EEN 

SUBSIDIE VOOR DEN MNKOOP EENER NIF.UWE STOOMWALS 

(BRIEF NO. 1004 N/7). 
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Wordt zonder bespreking of stemming aangenomen. 

PUNT 14. VEHKOOP AAN DEN DIENST nm S.S. VAN EE'.'l CEJ)FELTE VAN 

HET LAND MAMADjANG (BRIEF NO. 1114 o/3). • 

De Voorzitter: Zooals de Heeren gemerkt zul!en hebben, is er 
een fout in het voorstel geslopen. 

Er staat namelijk dat aan den Heer Mesman zal betaald wordcn 
J 50.- dit moet zijn J 4j50.-

De heer Wieland: Waarom wordt niet het geheele bedrag afhe
taald? 

De Voor zitter : Oat is niet noodig. en niet rationeel. Wij verkoo
pcn 1 /22ste gedeelte en lossen dus ook 1 /22ste gedeelte van de 
hypotheek af. Want als we geld 11oodig hebben, moeten we tegen 
hooger rente leenen als we nu den heer Mesman betalen. 

De heer ./Wc;sman: !k heb in de Finantieele C:munissie- Vergade
ring gevraagd of de opwonenden schadevergoeding zouden krijgen. 

De Vo:Jrzitter: Oat is r.og niet gebeurd, maar de S.S. heeft zich 
daar toe wel bereid verklaard. Ik zal den heer Obelitz cpmerkzaam 
daarop ma ken, om dit den belanghebbenden te kunnen mededeclen. 

De heer Popping: Meet er ook iemand gemachtigd worden voor 
de overschrijving ? 

De Voorzitter: Oat is·niet noodig. fk heb een algemeel'le mach
tiging. 

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 
De heer Popping : lk verzoek de Notulen aangaaude dit punt 

staande de vergaderipg te arresteeren. 
Wordt conform besloten. 

PUNT 15. REKEST DDO. 17 MEI 1920 VAN DEN HEER TJIONG LIOE SlE 

iNZAKE TERUGBETALING VAN RETAALD VERGUNNINGSRECHT 

(BRIEF NO. J l 13 c/2). 

De Voorzitter : Zooals de Heeren hebben gclezen in mijn schrij
ven van 15 J uni No. 11 I 3 G /2 bestaan er 2 opvattingen, terwijl 
voor beide wat te zeggen valt ; doch volgens de verordening heeft 
verzoeker geen recht op terugbetaling. 

, 
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De heer Wieland : In de straf ligt opgesloten dat hi_i zijn geld ook 
niet terug krijgt. 

De heet Van Beugen : Het is geen straf ; het is een zuiver admini
stratieve maatregel. 

De V oor zitter : Hoe U het noemen ·w ii, doet er niet toe ; het ge
volg is, dat hij 7.tjn geld kwijt is. 

De heer Van Beugen : De vergunning is hem ontnomen voor een 
zeker dee! van het jaar ; hij heeft dus ook maar te betalen voor een 
zeker dee! van het jaar. 

Zoo is het ook bij de inkomstenbelasting; die houdt ook op bij 
vertrek. 

ne Voor zilter : Als deze persoon gevraagd had de Vf'fgunnir g 
in te trekken, dan had hij zijn geld ook ternggekregen. 

De heer JI.fr. Rutgers: De Raa<l verleende vergunning ; de Raad 
kan die vergunning intrekken . Aan het verleenen is betaling van ~e
lasting verbunden ; mag de vcrgunning-verkrijger sterken drank 
verkooµen, dan moet h;j Letalen, omctat hij winst maakt. Nu is de 
vergunning ingetrokken, <lerhalve houdt de v:inst op en m0et dus 
ook de betaling ophouden. 

Ik stel voor hem het geld terug te geven. 
De heer Trovstwijl;:_: lk ben in dit geval ook voor teruggave, maar 

acht het ~ensch.:lijk bij de op handen z.ijnde wijziging der verorde
ning, duidelijk te laten uitkomen dat in geval van intrekking derver
gunning als hi er heeft plaatg gevonden, geen restitutie te pas komt. 

De heer Wieland: Is het dus niet in strijd met de verordening? 
De Voor zifler : De Verordening zwljgt over dit gtval. 
De heer Lie Eng Hoei: f k ben ook voor <le teruggave, maar is 't 

bewezen, dat er rustverstoringen hebbtn plaats gehad? 
De Voor zitter : Ja, en dit is niet de eerste keer gewee.st. 
De heer Mesman : Als Commissielid was ik tegen teruggave, maar 

ik ben liU bekeerd en zal voor stemmen. 
Wordt vervolgens in stemming gebracht het voorstel van Mr. 

Rutgers, luidende aan rekestrant T jiong Lioe Sie restitutie van 
hetaling te verleenen . 

Het voorstel wordt aangenomen met 9 tcgcn 7 stcmrnen . 
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(tegen stemmen de Heeren : Baba Soeleiman, Eskes, Hoesing, Mas 
Noer Alim daeng Mare~a. Noeroeddin daeng Magassing, Popping 
en Wieland). 

PUNT 16. AANVAARDING VAN EEN GESCHENK VAN DE FRANSCHE REGEE
RING ALS BLIJK HARER \VAARDEERING VOOR HETGEEN DQOR 
DE Cl::MEENTENAREN CEDURENDE DE OORLOGSPERIODE IS GE
DAAN (BR!EF NO. 1020 A/1 ). 

PUNT 17. OVERNEMINC VAN EEN EIGENDOMSAANVRAGE VAN DEN HEER 
H. MF..SMAN (HRIEF NO. 1040 o/3). 

PUNT 18. VERZOEKSCH!UF1' DDO. 20 MEI 1920 VAN HET BESTUUR DER 
.,VEREENIGING VAN AMBTENAREN IN DIENST DER GF.MEENTE . .._ 
HOUDENDE VERZOEK DAT BESTUUR TE WILLEN ERKENNEN ALS 
VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEElll'fE·AMBTE.NAREN 
(BRIEF NO. 1043 A/1 ). 

Worden zonder hespreking aangenomen. 

PUNT 19. STUKKEN TER KENNISNEMINC. 

De Voorzitter: Ik breng de volgende stukken ter kenni~ van den 
Raad. 
I. Besluit No. 552H/1 ddo. 3 Juni 1920 van den Gouverneur van 

Celebes en Onderhoorigheden betreffende goedkeuring 4e ge
wijzigde begrooting dienst 1919. 

2. Besluit No. 810 H/9 ddo. 8 Juni 1920 van den Gouverneur; van 
Celebes en Onderhoorigheden betreffende goedkeuring I e ge
wijzigde begrooting di en st ! 920. 

3. Besluit No. 417/Ci ddo. 14 Juni 1920 van den Gouverneur 
van Celebes en Onderhoorigheden betreffonde benoeming 
Wijkmeester Prins Hen<lrihµad . 

Daar geen der stukken aanleiding geeft tot op- of aanmerkingen, 
gaat men over tot de 

RONDVRAAG. 
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De heer Van Beugen : Door de menschen die de telefoonlijn leg
gen, worden de wegen op verschillende plaatsen slecht dichtge_ 
maakt .• 

Is daar niets aan te doen ? 
De Voor zitter : Ze zijn verplicht de gemaakte gleuven aan te aar

den, daarna geschiedt het verder in orde rnaken door de Gemeente 
op kosten van den telefoon dienst. 

De heer Van Beugen : In de Daeng T ompos~raat, 3e Zeestraat en 
Heerenweg zijn gleuven van 1 d. M. diepte, die gevaar opleveren 
voor het verkeer. 

De Voor zitter : I k zal de aandacht van den Directeur der Ge
meentewerken er op vestigen. 

De heer Van Beugen : In een der vorige vergaderingen heb ik 
voorgesteld het gemeente-personeel een maand extra salaris te 
geven naar voorheeld van het Couvernunent. U zou dat in over
wegmg aemen. 

De Voor zifler : I k heb gewacht op de erkenr.;ng van het Bestuur 
der vereeniging van Gemeente-amLtenaren, als vertegenwoor
diger dier vereeniging . en zal thans met dat Bestuur in overleg 
tredcn. 

De heer Eskes : Ik heb indertijd de aandacht gevestigd op het 
gardoe. huisje dicht bij het kantoor der Dortsche Petroleum !\1aat
schappij ; het zou toen w0rden weggenomen, maar het staat nog 
steeds in den weg. 

De Voor zitter : I k wi::et dat de heer Obelitz er reeds t:enige rnalen 
op aangedrongen heeft bij de B. 0. W. om het op te ruimen. 

De heer Beekveld: Er zijn bij de B. 0. W. geen voorstellen inge
komen aangaande dat huisje. 

De Voorzitter: lk zal onmiddellijk een onderzoek instellcn, en 
een voorstel doen, indien zulks nog niet is geschied. 

De heer Beekveld: De hrug bij Fort Vredenburg is nog steeds 
niet verbreed, ze zijn nog niet eens begonnen. Ook de brug bij de 
Sientje Bioscoop heeft verbreeding noodig. 

De Voorzitler: lk zal ter bevoegder plaatse de aandacht hierop 
vestigen. 
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De heer Beekveld : De Schijfbergweg, de Lajangweg en de Koe
hooruwcg zijn nog steeds in diepe duiternis. 

De V oor zitter : Er was aangenomen, dat die wegen met, petro
leum lampen verlicht zouden worden, maar toen de bestelling 
van de lampen werd gedaan, waren ze nit:t voorradig. 

Vervolgens stelt de Vooriitter voor om in verband met het aan 
den Secretaris verleend ontslag in de dag bladen een oproeping te 
plaatsen voor de betrekking van Secretaris. 

Conform besloten. 
Tenslotte wijdt de Voorzitter een woord van dank aan het Raads

lid Wempe, voor hetgeen hij als Raac!slid en Loco Burgemeester in 
het belang der Gemeente heeft gedetan e11 wenscht hem een goeden 
verloftijd in Holland toe (Apµlaus). 

De heer Wempe hedankt vervolgens voor de woorden van den 
\'oorzitter en voor de instemming der Leden, alsmede voor de aan
genam~ samenwerking, die hij als loco Burgerneestcr van den kant 
der Leden heeft mugen ondervonden. 

Hierop sluit de Voorzitter de vergadering te 8.50 ure. 

Ct:arresteerd in de vergadcringen van 22 Juni 
(gedeeltelijk) en 24 Augustus 1920. 

De Burgemeester, 

DAMBRINK. 

, 
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Ambtenaren. 

Benoeming van een tcchnisch Ambtenaar 138. 
Qntslagaanvrage van den Commies W. H. van Room 140. 
Verzoekschrift dd. 20 Mei 1920 van het Bestuur 
der ,,Vereeniging van Ambtenaren in dienst cler 
Gemeente" houdende ve ~zoek dat Bcstuur te wil-
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meente-Ambtenaren 144. 
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Rooiwezen. 
Rapport van den Rooimeester over het 1 e kwar-
taal 1920 140. 

Stembureau~ 
Aanwijzing van een . plv. lid van het Stembureau 139. 

Straatverlichting. 
Vraag van den beer Boekveld over de verlichting 
van den Schrijfbergweg, den Lajangweg, en den 
Coehoornweg 146. 

Wegen.· 

Vraag van het Raadslid Van Beugen over het dicht 
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~ Idem van het Raadslid Beekveld over de brug bij 
Fort V reedenburg 
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