No 2

14 Januari 1918.

NOTULEN
_ van het verhandelde in de

VERGADERINGEN VADEN RAE
_ der

GEMEENTE MAKASSAR
1918.
manne

Stoomdrgkkerij Celebes

AL

5
oee

U. ee

“
\

ï

\

EN

vr

Hs

XR

ef & „2

‘

Hal

e;
&

Makassar.

Ze,

Ì

85

di:

pag te

Se,

Nrs,NS N
+

we

eer

‚

Cat

'

Te

14 Januari 1918.

No. 2

NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare
Vergadering van den Raad der Ge.
meente Makassar, gehouden op Maandag, 14 Januari 1918, ten Raadhuize

(Stalstraat).
Voorzitter: Assistent-Resident J. Breukink.
AGENDA:
Arresteering van de Notulen der Vergadering van 3
Januari 1918.
Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuwver-

kozen lid, den heer J. C. de Bruïne (vacature Th.
H. M. Platte).
Schrijven

van

den

Directeur der

Gemeentewer-

ken dd. 10 Januari 1918 inzake de door hem ingediende calculatie betreffende woningbouw van Gemeente-

wege.
Uittreksel uit het register der Besluiten van den
Directeur van Binnenlandsch Bestuur No. 2289/Á.
dd. 20 December 1917

betreffende in gebruik-er-

langing door deze Gemeente van twee terreinen in
kampong Gadong.
Ontslag aan en benoeming van

Brandweerper-

soneel.
Voorstel van den Commandant der Brandweer tot
uitkeering van eene gratificatie aan de weduwe van
den Hoofdmandoer Samaila.

14 Januari 1918.

EE

En

Ontwerp-begrooting van Uitgaven en Ontvangsten

7.

8.

dezer Gemeente voor het dienstjaar 1918.
Geheim.

_ Aanwezig zijn de leden: W. F. van Campen, J. A. E. van

Deursen, Hadji Mohamad Saleh, Hamzah daeng
Mapata, H. Mesman, Nio Eng Boe, Mr. H. A. Pet,

The Liong Tjiang en G. Wieland.

Na opening der Vergadering verschijnen de leden

_W. C. Snel en }. H. Stocksmeier.

Afwezig met kennisgeving zijn de leden : Baba Soeleiman
_ wegens verhindering en M. C. H. Buné wegens
uitstedigheid, zonder kennisgeving is afwezig

het lid A. W. G. Stigter.

Er is één vacature: (Th. H. M. Platte).
Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.
Te 6.30 ure des avonds opent de Voorzitter de Verga-

dering en spreekt de volgende rede uit:

Nu het Voorzitterschap van dezen Raad nog steeds ver-

bonden is met het ambt van Assistent-Resident: van Makassar, heb ik het voordeel, hedenavond krachtens mijn
benoemingsbesluit, voor de eerste maal een Raadszitting
te openen en verklaar ik die openbaar. Het past mij hieraan een enkel woord toe te voegen. Het was m. i. zeer
juist gezien om in Uwe Raadszitting van 20 October 1916

— Wo
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de motie-Wieland-Snel in behandeling te nemen en te besluiten om der Regeering voor te stellen, tot een spoedige
aanstelling van een afzonderlijken burgemeester voor de
Gemeente Makassar over te gaan. Makassar, een der be-

langrijkste plaatsen in deze koloniën, waar ontzettend veel te
doen valt op allerlei gebied, komt ook m. i. dringend noodzakelijk in aanmerking voor een burgemeester, iemand met

veelzijdigen, breeden blik, die hier jaren achtereen kan blij-

ven wonen, die zich op de hoogte kan stellen van de

nooden in de verschillende bevolkingslagen, die al zijn tijd

en werkkracht kan geven aan de belangen van de Gemeente en met hart en ziel zijn burgemeestersambt kan
vervullen.

Hoe geheel anders sta ik hier in Uw midden. De Regeering heeft mij voor den eersten keer in dit Gewest ge-

plaatst; van land en volk weet ik nagenoeg niets, ook heb

ik gedurende mijn 23-jarigen diensttijd nooit de eer ge-

had een Gemeenteraad te mogen voorzitten. Het is dan

ook met gemengde gevoelens, dat ik dezen Voorzitterszetel
ga innemen en ben ik ervan overtuigd, dat het geen ge-

makkelijke taak zal zijn, dezen hamer met tact en beleid

te hanteeren. In den beginne vooral, zal mij alles zeer
vreemd zijn, kan van de adviseerende stem, mij door de
Locale

Raden Ordonnantie toegekend, weinig kracht uit-

gaan. Daarom doe ik een beroep op de werkkracht der
administratieve en technische ambtenaren dezer Gemeente,

en in het bijzonder van den terzake deskundigen Secre-

taris. Voorts roep ik de clementie in van de heeren Raadsleden alvorens de gewichtige werkzaamheden van hedenavond te beginnen en reken ik op Uw aller hulp en steun;
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inlichtingen betreffende de verschillende posten der te
‚ behandelen ontwerp-begrooting, waarvan ik geen directe

studie heb kunnen maken en welke vóór mijn komst is
geconcipieerd, — zullen zeker wel verstrekt worden door

de leden der Financieele en Technische Commissie. Van

mijn kant, Mijne Heeren, beloof ik dezen Raad zoo objec-

tief mogelijk te zullen leiden.

Ik zal trachten, zoo lang nog geen beroepsburgemeester

voor Makassar is benoemd, mijne

beide functiën èn van

Voorzitter èn van Assistent-Resident zoo goed mogelijk
naar mijn beste weten te vervullen, zonder de eene
vermijding van
aan de andere op te offeren en met
conflicten met het centraal of locaal gezag en stel ik al
mijn werkkracht en tijd beschikbaar voor de behartiging
der

belangen dezer

Gemeente,

voor zoover

zulks met

werkzaamheden is overeen te brengen.
Ik ben er echter van overtuigd, dat ik op Uw aller voorlichting en steun zal kunnen rekenen bij de uitoefening van
mijn moeilijke taak, immers niet mag worden vergeten, dat
ten slotte de belangen van de ingezetenen van ’s Raads

mijn

andere

ressort, onafhankelijk van huidskleur, geloof en sekse, aan

Uwen Raad zijn toevertrouwd en ik slechts als.Voorzitter
de uitvoerder ben van Uwe beslissingen. Wederzijdsche
waardeering van de door U in de verschillende Commissies
bekleede functiën en vriendschappelijke samenwerking van
Uw kant, worden door mij verwacht om gezamenlijk te
kunnen werken voor de eensgezindheid en welvaart van
alle bevolkingsgroepen dezer Gemeente. Dat de Raad ín aan-

gename samenwerking gedurende dit jaar 1918 veel moge
bijbrengen tot den bloei der Gemeente Makassar, en de Re-

ma

U
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geering spoedig tot de benoeming van een burgemeester zal
overgaan, is mijn innige wensch.
Moge Makassar groeien en bloeien !!
(Handgeklap).

De Voorzitter: Het is ongetwijfeld met instemming van,
den Raad, dat na behandeling van punt 1 der Agenda, punt
7 aan de orde wordt gesteld.

De Raad gaat met dit voorstel accoord.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergadering van 3 Januari 1918.
De Voorzitter: De concept-Notulen der den 3den dezer

gehouden Raadszitting werden, zooals gebruikelijk, in rondlezing gezonden. Ze werden zonder eenige bemerking te-

rugontvangen, waarom ik voorstel ze goed te keuren en te
arresteeren.

Aldus besluit de Raad.

Punt 7: Ontwerp-begrooting van uitgaven en ontvangsten dezer Gemeente voor het dienstjaar 1918.
De Voorzitter: Wenscht een der leden algemeene beschouwingen te houden ?
De heer Snel: Met het oog op den beperkten tijd in verband met de uitgebreidheid der hedenavond te behandelen
Agenda, zal ik me bepalen tot slechts enkele algemeene opmerkingen. Naar verhouding zijn de inkomsten dezer Gemeente van Inlanders verkregen, niet in overeenstemming met
het Gemeentelijk budget, de Inlanders worden te zwaar
belast. Zij brengen de ontvangsten der passerloodsen op,
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ged.i. een som van f 15000.—. Al wordt bedoeld bedrag
Pasdeeltelijk verhaald op de consumenten, toch zou ik der

sercommissie willen verzoeken, een reglement van verhuur
samen te stellen, waarbij een billijke maatstaf worde aan-

en
gelegd bij den verhuur der plaatsen. Daarnaast moet
perhelaas gehandhaafd blijven de opcenten op verponding,
e
sorieele- en inkomstenbelasting. In den loop der jaren zoud
ng
de opbrengst van de openbare-vermakelijkhedenbelasti
thans,
kunnen worden gereduceerd tot een lager bedrag dan

door b.v. een billijker heffing. Zulks klemt te meer, wijl
de Inlanders reeds zeer veel belasting betalen, nl. f 43000. —

van de begrootingssom van f 275000. —, waarnaast weinig
rechten door hen worden “genoten. Inlanders toch hebben

geen kiesrecht, zullen dat slechts voor een klein deel ver-

erkrijgen, indien ze voldoende de Nederlandsche taal behe

,
schen. Het ligt in de lijn der decentralisatie-ontwikkeling
dat allen zonder onderscheid aan het Gemeentelijk en/of

Gouvernements-budgetbijdragen, doch naar verhouding der
hun toegekende rechten. Inlanders dienen mèèr rechten te

hebben in den vorm b.v. van kiesrecht, dit dient anders

te worden geregeld.

De heer Van Campen: De te innen passergelden drukken

niet geheel op de Inlandsche bevo'king, doch op de verbruikers in het algemeen, die toch niet allen Inlanders zijn.

De Voorzitter: Verleening van meerder kiesrecht staat
buiten de behandeling dezer begrooting, is bovendien geen

Gemeente-, doch Regeeringszaak.

De heer Wieland: Dus als ik den heer Snel wèl begrijp
dan is de verhouding tusschen Inlanders en Europeanen te
groot; om het evenwicht te herstellen, verlagen wij niet de

me

Don
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„ passerhuren, doch laten de Europeanen meer opcenten betalen.

De heer Snel: Met dit laatste kan ik me vereenigen.

De Voorzitter: Europeanen zijn ook consumenten van de
passers. Dat de passers van een plaats als Makassar, 3 of 5
maal zoo groot als b. v. Fort de Kock, slechts f 15000. — opbrengen, verwondert me. Fort de Kock brengt maandelijks aan
_passerhuur f 2000, — op, Padang Pandjang, een nietig plaatsje
bij Makassar vergeleken, f 700.—/800.— pe r maand. De In-

landers moeten leeren de passers meer productief te maken
door b. v. vruchten- en groententeelt te entameeren. Dan zullen
hunne winsten stijgen,

doordat de consumptie vermeerdert.

De kosten van inning zijn ook niet gering te noemen, meer
dan '/, vande totale opbrengst. Op andere plaatsen zijn de
administratie- en inningskosten slechts 6 °/, van het ontvangen bedrag en worden die loodsen even goed geëxploiteerd.
Wat de begrooting-zelve betreft, na een paar commissie-

bijeenkomsten werd besloten, eenige posten te wijzigen in
verband met de afkondiging op 11 December j.l. van de
Verordening tot heffing van een vergunningsrecht, terwijl
door een in het jaar 1917 ontvangen meerder bedrag aan
opcenten op de Lands-inkomstenbelasting, een toevalligheid,
welke in 1918 zich niet zal herhalen, — onderdeel 1 der
begrooting: „Beschikking over een gedeelte van het ver-

moedelijk batig slot dienst 1917” van f 30.000. — kan wor-

‘den gebracht op f 40.000. —.

Ik verzoek den Secretaris de verschillende posten voor
te lezen.
Artt. 1 t/m 8 worden ongewijzigd goedgekeurd.

De heer Van Campen: Het bedrag van f 4000.— voor
art. 9 uitgetrokken, ware met het oog op de stijging der
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prijzen van kantoorbehoeften

en papier, (immers

eerder besloot de Raad de Notulen van alle vroegere

reeds
ja-

ren in druk te doen verschijnen) te verhoogen met f 1000 —.
Aldus besluit de Raad.
Art. 10 wordt goedgekeurd.

De Voorzitter” Artikel 11 ware te verhoogen met een
bedrag van f 650.— voor den aankoop van twee stalen
archiefkasten, benoodigd voor het ingevoerde kaartsysteem
en mitsdien te brengen op f 2000. —.
De heer Wieland: Het bedrag, uitgetrokken voor de om-

werking van het archief, acht ik veel te hoog. De Secretaris zeide in een Commissievergadering, dat de

omwerking

nog 2 maanden zal duren, dus is het uitgetrokken bedrag
te hoog. Ik verzet me beslist tegen deze uitgave. Ik ken
een ambtenaar, die der Regeering om hulp vroeg om verbetering van zijn archief, doch tot antwoord ontving, dat
de omwerking niet dringend-noodig was en hij zonder betaling alles in orde kon maken.

De heer Snel: Het kan zijn, dat een Gouvernements-

ambtenaar een afwijzende beschikking op zijn verzoek

kreeg, doch zullen daarvoor wel motieven hebben gegolden, welke wij niet kennen. Bij Raadsbesluit werden Se-

cretaris en Commies belast met de omwerking van het
Gemeente-archief. Een goed-geordend archief leidt tottijdsbesparing en arbeidsbesparing. Der Commissie voor de Financiën is gebleken, dat de Secretaris alles heeft gedaan

om

het bedrag der toelagen zoo klein mogelijk te houden.
Inplaats van de avonduren, besteedde hij n. l, de ochtenden en de middagen nog meer productief dan gewoonlijk,
door de omwerking van het archief in verloren oogenblik-
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ken ter hand te nemen, hetgeen der Gemeente derhalve
niets kostte. Een goed archief is niet alleen een Raads-,
doch evenzeer een publiek belang. De toegekende toelagen, het werd reeds eerder door mij opgemerkt, zijn betrekkelijk gering, het is geen baantje, — die omwerking, — en
daarom moet het ten zeerste op prijs worden gesteld, dat
in de gewone kantooruren door den Secretaris langer over-

werk wordt verricht.
De Voorzitter: Gaat het wel aan, een eenmaal genomen

besluit te wijzigen ?

De heer Wieland … Ik wil het volle bedrag precies kennen.
De heer Van Campen. Twee maanden toelage gaf de

Secretaris aan de Gemeente cadeau. Dat is dus 2 X f 150, —.
De heer Wieland. Daarvoor kan de Raad hem dus dankbaar zijn! Hoe lang duurt de omwerking nog? Laat de
Secretaris dat eens opgeven.

De Secretaris. Zooals reeds gezegd, 2'/, ad 3 maanden.

Er is met zóóveel spoed aan de verbetering van het archief
gewerkt, dat eenige maanden werden ingehaald.

De heer Van Campen … Het geldt toch slechts een taxa-

lie; de termijn kan immers wel overschreden worden door

‘ziekte als anderszins!
De heer Mesman … Indertijd besloot de Raad niets ten

geschenke te ontvangen, zulks zoude een schande zijn, — dat

geschenk van den Secretaris mag dus ook niet worden
geaccepteerd.
De Voorzitter

Hetgeen niet wordt getoucheerd, blijft

in de kas!

De heer Wieland … Ik wil de juiste cijfers kennen, het

bedrag is anders gefingeerd !
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De heer Van Campen.” U moogt niet spreken van „ge-

fingeerde” cijfers; een begrooting bestaat toch uit niets
anders dan taxaties.

De heer Snel. Blijft er geld over, dan kan dat voor een

ander doel worden aangewend.

Met 8 tegen 2 stemmen wordt het voorstel-Wieland, tot

vermindering van den post met f 675.—, verworpen.

De heer Snel Ik wilde de machtiging van den Raad
vragen, om, indien behoefte blijkt aan een derde archiefkast, en er voldoende geld voor de aanschaffing daarvan

op dit artikel overblijft, tot aankoop over te gaan zonder
nadere raadpleging.
De Voorzitter” Daartegen kan geen bezwaar bestaan.
De heer Wieland … Mits het bedrag van f 2000.— niet
worde overschreden, heb ik niets tegen het voorstel-Snel.
Z. h. s. wordt de gevraagde machtiging verleend.
Art. 12 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Art. 13 wordt met f 125. — verhoogd in verband met de

betrekking van het Raadhuis, voor welks verlichting meer-

dere uitgaven noodig zullen blijken dan thans het. geval is.
Artt. 14 t/m 23 worden ongewijzigd goedgekeurd,
Art, 24 wordt gebracht op f 500 —.

Art. 25 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

Art. 26 wordt gebracht op f 250.—.
De heer Wieland Ik wilde aan het Makassaarsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen f 500.— schenken, doch de Financieele Commissie had daartegen be-

zwaren.
De heer Snel.” Ik heb tegen den post van f 250. — geen

bezwaar, doch wilde mijn reeds eerder gedaan voorstel in

nn

U
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herinnering brengen, nl. om te trachten de boekerij voor
de Gemeente over te nemen; hoogstwaarschijnlijk is dan wel
iemand te vinden, die voor een even goed beheer als thans

zorgt. De Raad stelle zich dus hieromtrent met het Genoot-

schap ín verbinding.

Z. h. s. besluit de Raad aldus.
De Voorzitter Na betaling van het bedrag van f 250, —
zal ik namens den Raad de noodige stappen ter zake nemen.
Wat art. 27 betreft, aldus vervolgt de Voorzitter, in de

gecombineerde vergadering van Technische en Financieele
Commissie werd besloten, in verband met de vele en groote
uit te voeren werken, een ingenieur aan te stellen tot Directeur der G.W, op een aanvangsbezoldiging van f 800.—

per maand. De tegenwoordige functionaris kan die bedragen
niet verwerken, daarvoor moet een technisch beter onderlegd ambtenaar worden aangewezen, d.i, dus een ingenieur.
Tot de oproeping van sollicitanten zoude kunnen worden
overgegaan, zoodra iets définitiefs omtrent de aanvaarding
der betrekking van burgemeester bekend zal zijn. Het is in
verband daarmede, dat 6 maanden salaris werden opgebracht,

waarvan de helft ten laste van den buitengewonen dienst zal
komen.
De heer Mr. Pet» Wat geschiedt met den huidigen Di|
recteur der G. W.?
De Voorzitter.” Volgens de Technische Commissie is deze
naast een ingenieur even goed noodig.

De heer Snel. De tegenwoordige functionaris blijft gegehandhaafd met den titel „Adjunct-Directeur der G. W.”
De groote plannen eischen veel studie; ik denk daarbij
speciaal aan assaineering, woningbouw in de toekomst, enz.,
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dus diverse werken van den Buitengewonen Dienst, tot
welker grondige voorbereiding en eventueele uitvoering de

tegenwoordige Directeur der G.W. geen tijd heeft en ook
niet de daarvoor noodige hoogere technische capaciteiten.

De heer Mr. Pet” Komt de nieuwe Directeur der G. W.
„naast” den huidigen ambtenaar te staan ?
De Voorzitter. Neen, boven dezen.

De heer Mr. Pet. De Ingenieur wordt dus hoofd van den

technischen dienst!
Z.h.s. besluit de Raad tot de benoeming van een ingenieur als hoofd van den technischen dienst, op een aanvangsbezoldiging van f 800.— per maand, zullende op 6
maanden tractement worden gerekend, waarvan de helft ten

laste van den Buitengewonen Dienst zal komen.
De Voorzitter: Art. 29 ware te verhoogen met 50 °/, van
6 XX f 200.— voor transportkosten voorden Ingenieur.

De heer Snel: Een bedrag van f 200.— per maand voor
dat doel is veel te hoog. In den Raad te Soerabaya is een
hartig woordje over transportkosten gevallen. Op deze begrooting werd reeds een som uitgetrokken voor den aankoop
van deelemankarren, ook zoude in de naaste toekomst een

auto worden aangeschaft, zoodat het uittrekken van een be-

drag voor transportkosten niet noodig is.

De heer Van Campen: Een regeling der transportkwestie

kan later worden getroffen.

Aldus besluit de Raad.
Art. 30 wordt ongewijzigd gelaten.
De heer Van Campen: Bij art. 31 wilde ik het volgende
opmerken: de Algemeen Ontvanger van ’s Lands kaskrijgt
als kashouder der Gemeente hoe langer hoe meer werk ; voor

ns
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al die staatjes heeft hij niet steeds tijd over, zoodat zijn
eigen tijd daarvoor moet worden aangesproken, waarvoor
dus f 50.— aan hem wordt vergoed. Ter vergemakkelijking
der administratie ware het wellicht aan te bevelen, de totale

toelage van Kashouder en personeel, d.i. f 100.— per maand,
te besteden als extra toelage, uit te keeren aan den Commies-betaalmeester bij de Gemeentewerken, dien ik volkomen geschikt achtom als gemeentekashouder op te treden,
met tijdige afdoening van zijn eigenlijk werk daarbij.
De Voorzitter: Is een bezoldiging van extra f 100.— per
maand voldoende bij een begrootingscijfer van f 400.000. — ?
De heer Van Campen: Het werk, nu door hem verricht
wordende, sluit bij den nieuwen arbeid aan. De kashouder
vroeg zelf reeds om ontheffing.
De Voorzitter: Toch acht ik een betaling van f 100.—
p. m. te gering.
De heer Snel: Er is den Kashouder mededeeling gedaan
van het Raadsbesluit, dat geen termen aanwezig worden
geacht om op zijn voorstel tot aanstelling van een eigen
kashouder in te gaan. Dat kleine werkje kan een algemeen ontvanger er best bij doen. De aanstelling van een gemeenteontvanger acht ik niet urgent. Aan de strubbelingen met
den Kashouder ware radicaal een einde te maken. Art. 62

al. 2 der L. R. O. verplicht de Algemeene Ontvangers, zelfs
zonder betaling, aan ’s Raads wenschen te voldoen en heeft

de Kashouder geen brieven aan den Raad te schrijven,
alsof hij weigert die opdrachten te volvoeren. Noch van een
Gvts. ambtenaar noch van een Gemeente-ambtenaar komt
zoo’n brief te pas. Op het oogenblik echter kan niet worden beslist omtrent zijne eventueele vervanging, waarbij
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ik nog opmerk, dat een salaris van f 300.— voor den

Commies-Betaalmeester-Ontvanger te gering is te noemen.

De heer Van Campen. De geldelijke verantwoordelijkheid kan worden beperkt door te bepalen, dat dagelijks
het te veel in kas wordt gestort bij de Javasche Bank. De

Financieele Commissie kan thans slechts bij gedeelten zien

wat wordt uitgegeven, er dient een andere en betere boek-

houding te worden ingevoerd.

De Voorzitter. Is het niet beter, eerst het plan uit te

werken, en het volgend jaar eventueel tot verwezenlijking

ervan over te gaan ?
De heer Snel. Financieele en Wetgevende Commissie

kunnen de kwestie voorbereiden en dit punt plaatsen op
het werkplan voor het volgend jaar.

De heer Van Campen. De Algemeen Ontvanger zegt,
dat hij het te druk heeft.
De heer Wieland. Is zijne kas gesloten, dan gaat hij

naar huis. Hij dient eerst zijn werk als algemeen ontvanger af te doen, de tijd, welke overschiet, is dan voor de
Gemeente bestemd. Wil de Gemeente hem méér betalen,

dan kan zij ook méér eischen.

De Voorzitter.” De Algemeen Ontvanger ontvangt toch

betaling !

De heer Wieland .… Slechts f 50,— per maand voor zichzelven !
De Voorzitter» Andere Gemeenten betalen niet veel meer.

De heer Wieland … Alleen de kleine Gemeenten hebben te-

genwoordig geen eigen kashouder. Wordt den Algemeen
Ontvanger een toelage van f 150,— toegekend, dan wil hij

zijn vrijen tijd aan de Gemeente wijden.

ee
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De heer Van Campen Ik acht het beter, den CormiesBetaalmeester met die functie te belasten.

De heer Wieland Er gaan tonnen om; er wordt veel

te weinig voor dat werk betaald. Een salaris van f 500.—/
600. — zoude behoorlijk zijn.
De heer Van Campen … Ontvangers bij den dienst der
In- en Uitvoerrechten ontvangen —+ f 300.—

per maand,

_ die gaan soms over grootere bedragen. Eerlijkheid koopt
men niet middels bezoldiging.
De Voorzitter. Ik stel voor, de kwestie in studie te

doen nemen door Financieele en Wetgevende Commissie.

De heer Van Campen: Daarmede kaa ik mij vereenigen.
Aldus besluit de Raad.
Artt. 32 t/m 36 worden onveranderd goedgekeurd.
(De heer Stocksmeier verschijnt ter Vergadering’,
De Voorzitter: Art. 37 ware te verhoogen met f 5000. —.

Dienovereenkomstig wordt besloten.
Artt. 38 t/m 39 worden ongewijzigd goedgekeurd.
De Voorzitter: De bedoeling der Commissies was, den
Opziener der Plantsoenen, Kerkkamp, een salarisverhooging
van f 25.— toe te kennen instede van f 50.— per maand.

De heer Stocksmeier : Indertijd zoude Kerkkamp in Gvts.
dienst overgaan, ik trachtte hem toen voor de Gemeente te
behouden, wijl zijn dienstchef over zijn werk zeer tevreden
was. Ik stelde hem per | Januari 1918 in het vooruitzicht
een salaris van f 150,— per maand, met 2 verhoogingen
van f 25.—, zijn maximum bezoldiging alzoo stellende op
f 200. — per maand. Hij verklaarde, gaarne in Gemeentedienst te willen blijven en daar ik zijne voorwaarden zoo
billijk vond, zei ik hem, me sterk te maken, dat de Raad
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dat salaris zou toekennen bij de nieuwe begrooting, om
naderhand omtrent verhoogingen te beslissen. Het gaat niet
aan, hem de hem toegezegde verhooging te onthouden.
De heer Snel: Uwe afspraak is niet door den Raad ge-

sanctioneerd, doch wil ik de hand over het hart strijkende, wel

accoord gaan met de verhooging, echter niet met de vaststelling der beide verhoogingen. Een maximum-salaris van
f 150.— per maand is, gezien de dienstpraestaties, toch voldoende te noemen; de gestelde eischen, wat de kwaliteit van

zijn werk betreft, zijn gefing, terwijl met f 200 — per maand
betaalde ambtenaren heel wat méér dienen te praesteeren.
De heer Stockmeier: Indien zijn maximum „eenmaal’

slechts f 200.— p.m. wordt, is de man tevreden. Hij is als

vakman niet gemakkelijk te vervangen.
De heer Snel: Ik kan medegaan met dit voorstel. Onderwijzers vangen weliswaar aan met f 175, — per maand ; in
de vakvereeniging kan dit geval weleens van nut blijken.
Art. 4l wordt onveranderd goedgekeurd.

Art. 42 wordt met f 500.— verhoogd.

De heer Wieland: De toelichting op dit artikel zegt, dat
het „in de bedoeling” ligt, bij de monding der rivier van
Makassar een schuif te plaatsen, doch 3 jaren geleden lag
dat ook al „in de bedoeling”. Is voor zoo’n werkje zooveel

tijd noodig ?
De Voorzitter: De Directeur der G. W. zal met de opmerking wel rekening willen houden.
Art. 43 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Art. 44 wordt gebracht op f 1000—, ter bestrijding der
kosten van de verbetering der afwatering van de le Zeestraat.

…
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Art. 45 blijft onveranderd.
Art. 46 wordt gesteld op f 500,—.
Artt. 47 t/m 64 worden ongewijzigd vasigesteld.
De heer Snel” Gekomen aan het einde der Afdeeling,
merk ik nog op,

dat de begrooting 1917 geen bedrag of

memoriepost bevatte voor het aanbrengen van een schuif
aan de monding der Makassarrivier.

De heer Wieland.

Dat is al 2 of 3 jaren geleden

opgebracht.
Art. 65 blijft ongewijzigd.

De. heer Mesman.

Naar Mamadjang gaande, zijn op

1900 M. 2 lantarens geplaatst, waarvan een nog onbruikbaar; er moesten daar meer lantarens komen.
De heer Wieland Er wonen daar alleen [nlanders, die

graag in het donker loopen!
De Voorzitter”

De Directeur der G. W. gelieve een

onderzoek inte stellen.

De heer Van Campen. De heer The Liong Tjiang fluistert me in, dat de lantarens des avonds veel te vroeg worden uitgedraaid.

De Voorzitter.” Ook dáárnaar zal de Directeur der G. W.
een onderzoek instellen.

Artt. 66 t/m 71 worden ongewijzigd vastgesteld.
De Voorzitter.” De gecombineerde Commissies vonden
geen aanleiding den Opziener der Europeesche Begraaf-

plaats een tractementsverhooging toe te kennen, zulks in
verband met klachten over gepleegde grafschennis, waaruit
weinig activiteit blijkt,

De heer Stocksmeier… Uit de begrooting merk ik, dat
alle in dienst der Gemeente zijnde Inlanders tractements-
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verhoogingen ontvingen, doch de grafdelvers niet, is daar“voor een oorzaak op te geven ?
De Voorzitter” Ze hebben niet geregeld werk en is de
huidige betaling door den Opziener voldoende geacht.
Artt. 72 wordt dienovereenkomstig met f 120.— per maand
|

verminderd.

Art. 73 t/m 97 worden ongewijzigd goedgekeurd.
Art. 98 wordt verhoogd met f 200.—, zijnde koelieloonen,
uit te betalen ten behoeve van het opvatten van honden.
Artt. 99 t/m 106 worden ongewijzigd vastgesteld.
De Voorzitter”

Het kwam der Commissie gewenscht

voor, op art. 107 een bedrag van f 4000. — uit te trekken,

zijnde 10 maanden salaris voor den nog te benoemen
Rooimeester, ad f 400,— per maand. Over twee maanden

zal de betreffende verordening stellig wel ‘in werking kun-

nen treden. De bedoeling is een bekwaam man aan te
stellen voor dat ambt. Op art. 108 ware een bedrag van
f 300.—, op art. 109, waarvan de omschrijving zal luiden:
„Schrijfloonen en andere uitgaven”, f 200.— te brengen.

Aldus besluit de Raad.
Art. 110 wordt onveranderd gelaten.
Art. 111 wordt verminderd met f 139.08 ter afronding
van het bedrag.
Art. 112 blijft ongewijzigd.

Art 113 wordt. vastgesteld op f 052,55 instede van
f 16418.48!/,.
De heer Wieland … Wat art. 114 betreft, schijnt de vraag
gewettigd, of het bouwen in deze dure tijden wel noodzakelijk kan worden geacht ?
De Voorzitter: Van het door de Regeering aan de Ge-
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meente voor den bouw afgestane terrein werden juist hedenochtend de Inlandsche bezitsrechten afgekocht, een sub-

sidie werd

reeds jaren geleden van het Gouvernement

voor de oprichting ontvangen, thans ware een begin te maken.
Aldus wordt besloten.
Art. 115 wordt gesteld op f 20.000. —.
Artt. 116 t/m 119 blijven onveranderd.
Art. 120 wordt een memoriepost.
Artt. 121 t/m 122 blijven ongewijzigd.

Art. 123 wordt begroot op f 20.000. —, art. 124 op f 15000. —,
art. 125 op f 5000. —

Artt. 126 t/m 127 worden, ongewijzigd vastgesteld.
Art. 128 wordt getaxeerd op f 25000. —.
Art. 129 blijft ongewijzigd.

Onderdeel 1 wordt verhoogd met f 10.000. —.
Onderdeelen 2 t/m 21 worden onveranderd goedgekeurd.
Onderdeel 22 wordt begroot op f 6000.—, de betreffen-

de Verordening werd eerst den 1len December 1917 d.i.
na de opmaking der ontwerp — begrooting,

afgekondigd.

Onderdeelen 23 t/m 29 blijven ongewijzigd.
De begrooting in haar geheel in stemming gebracht zijnde, wordt deze goedgekeurd.

De heer Wieland. Een post voor de oprichting

van

urinoirs, wasch-en badgelegenheden heb ik niet in de begrooting ontdekt. Bij de passerloodsen staan wèl mooie

W. C. ’s, welke echter niet worden gebruikt!
De Voorzitter:

Zoodra er een waterleiding is, kunnen

Uwe wenschen in vervulling komen. Stroomend water heeft
Makassar voor dat doel niet.
De heer Wieland. Het aantal brandputten zoude ver-
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„leden jaar reeds worden uitgebreid, doch er komt niets van.
De Raad kletst verbazend veel, doch er wordt geen

bliksem gedaan !

De Voorzitter: Zoo, zoo, dat is kort en krachtig uitge-

drukt, doch parlementair is toch anders.

De heer Mr. Pet” Reeds na den brand in Kampong

Patoenoeang zouden meerdere brandputten worden gemaakt,
doch er komt niets van.

De Voorzitter: De heer Stigter deelde me mede, dat

spoedig de waterleiding er zal komen en zullen dan brand-

kranen goede diensten kunnen bewijzen.

De [Notulen op punt 7 betrekking hebbende, worden
staande de Vergadering goedgekeurd en gearresteerd.

Punt 2: Onderzoek van den geloofsbrief van het
nieuwverkozen lid, den heer J.C. de Bruïne
(vacature Th. H. M. Platte).

De geloofsbrief met de verder ingediende bescheiden
worden gecirculeerd, Geen der leden opmerkingen hebbende, wordt tot toelating, met inachtneming van het bepaal-

de bij artikel 29e der Locale Raden Ordonnantie, van den
heer J. C.de Bruïne, besloten.
|

Punt 3: Schrijven van den Directeur der Gemeen-

tewerken dd. 10 Januari 1918 inzake de
door hem ingediende calculatie betreffende

woningbouw van Gemeentewege.

De Voorzitter verzoekt den Secretaris voorlezing te doen

van den betreffenden brief, waarvan de inhoudt luidt:

—-
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„Naar aanleiding van de op- en aanmerkingen aan mijn
„adres gedaan door het Gemeenteraadslid, den heer G.

„Wieland in 's Raads Vergadering dd. 20 November van
„het vorige jaar, met betrekking tot mijn globale, overge„legde calculatie inzake woningbouw, breng ik beleefd het

„volgende onder de aandacht van Uwen Raad:

„Nadat door de Gemeente een stuk grond in Kampong
„Malokoe was gekocht, bestemd voor woningbouw, ging
„ik eens na, of dit productief was te maken en projecteer„de daarop 12 woonhuizen. Met het oog op de diepte van
„het terrein moest noodwendig een gedeelte gereserveerd
„worden voor weg en was het de eenvoudigste oplossing
„dezen in het midden van hetterrein te projecteeren. Hier„door ontstond een doodloopende straat, een hofje, en

„bleek het mij niet wel doenlijk in de toekomst die straai
„te kunnen doortrekken. Daarop zocht ik een betere op„lossing en vond die m. i. door de huizen in hun geheel
„Westwaarts op te schikken. Nu kon namelijk, indien ge„wenscht, wèl een verbinding van de 2de- met de 3de
„Zeestraat verkregen worden en had een betere terreinver-

„deeling plaats.
„Ach'er het reeds door de Gemeente aangekochte stuk
„grond ligt Gouvernements terrein met uitzondering van
„een klein perceel, waarvan Mr. Pet eigenaar is. Gemeen„telijke woningbouw beoogt het verstrekken van goedkoope
„woningen, zoodat alleen noodgedwongen de

Gemeente

„voor dat doel eigendomsperceelen zal aankoopen, immers
„Gouvernementsgrond is voor een halven cent per M? te

„verkrijgen.
„Met dat doel voor oogen kwam ik tot de idée voor te
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„Stellen, direct eene verbinding met beide Zeestraten te

„maken en aan beide zijden huizen van Gemeentewege te
„bouwen, waardoor de kosten van het reeds aangekochte ter„rein, over een groot aantal woningen verdeeld, niet zwaar

„zouden drukken op dea huurprijs.
„De Voorzitter van den Gemeenteraad, met wien ik deze

„aangelegenheid besprak, hechtte zijn goedkeuring aan mijn
„plan en verwees mij naar de. andere leden van de Finan„cieele Commissie met het gevolg, dat op de, Agenda van de
„eerstvolgende Vergadering o. a. kwam te staan : „Bespre-

„kingen inzake woningbouw van Gemeentewege”. Het gold

‚dus hier

een

principekwestie

en

het uitlokken

van

„een besluit van den Raad, of al dan niet in die richting
„doorgewerkt kon worden, zulks ter voorkoming van noo-

„deloos werk. Ik begreep heel goed, dat de eerste vraag

„zou zijn: wat zijn de kosten van dien opzet? kost het werk

„vijftig duizend gulden of twee ton? en daarom werd door
„mij een globale besomming daarvan overgelegd, dus geen
„Zuivere begrooting; het gold hier niet de goedkeuring van
‚het

een of andere

ingediende plan,

het waren

slechts

„besprekingen om tot een plan te geraken.
„Het bovenstaande ter inleiding van de kwestie.
„Wanneer ik nu de verschillende punten, door den heer

„Wieland aangehaald en waardoor mijn werk in het open„baar door Z.E. A. bestempeld werd als „van

nul en

„geener waarde” te zijn, achtereenvolgens naga, kom ik tot
„de volgende conclusie :

„Wanneer hij zegt: „Hij brengt niet het gansche bedrag van
„den aankoop van het door de Gemeente gekochte perceel in
„Kampong Malokoe op”, zeker zulks is m. i. zeer logisch, —

mn
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„gesteld dat voor afronding van een perceel een stukje grond
„noodig is van een aangrenzend perceel, dan gaat het toch

„niet aan, de volle Kosten van het aangrenzend perceel te
„laten drukken op de werken, welke op het eerstgenoemd
„perceel zullen uitgevoerd worden, alleen met rente-verlies

„zou m. i. rekening gehouden moeten worden.
„Voorts zou ik geen rekening gehouden hebben met de
„overschrijvingskosten : deze waren wel degelijk in de een„heidsprijzen van den grond begrepen.
„ren derde zou ik gronden, niet voor den bouw be„noodigd, buiten beschouwing gelaten hebben; dit is ook
„Onjuist. In de nota schrijft ondergeteekende: „De restee-

‚rende stukken grond op

situatieteekening

2 aangeduid

„door zwarte arceering, kunnen verkocht dan wel voor andere
„doeleinden gereserveerd worden.

„Vervolgens zou ik de kosten van den nieuw te projec„teeren weg niet hebben berekend en is dit volkomen juist.

‚Doch de kosten voor wegverharding en aanleg van straat„goten, totaal f 2000.— bedragende, zullen m. í. toch niet

„van invloed kunnen zijn op de huishuur der woningen,
„wanneer het zooals hier, een globale raming geldt tot
„een totaal bedrag van circa f 151000.

„Wat betreft het niet in rekening brengen van den aan„leg der straatverlichting, verwijs ik den heer Wieland be„leefd naar de

concessie-voorwaarden van de Gasmaat-

‚schappij en zal Z.E. A. ontwaren, dat daarvoor geen aan„legkosten behoeven te worden opgebracht, aangezien de
„eventueel te plaatsen lantarens minder dan 100 M. uit elk‘ander zouden komen te staan.
„Als slot van al mijn misrekeningen, welke den heer
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„Wieland deden besluiten in Openbare vergadering mijn
„werk als van nul en geener waarde te qualificeeren, moesten
„de feiten dienen, datde prijs der woningen te laag was en

„geen rekening gehouden werd. met assurantie, Als antwoord
„daarop kan de mededeeling dienen, dat de geheele opzet
„der woningen, de kostenberekening,

waarvan de huùr-

„waarde werd afgeleid, inbegrepen, in overleg geschiedde

„met het Technisch lid uit den Raad, den heer Stigter en
„daarbij wel degelijk rekening werd gehouden met het ver„zekeren der te bouwen huizen.”

De Voorzitter … Ik stel voor het schrijven te stellen in
handen van de Technische Commissie,

met verzoek van

raad te willen dienen.
De heer Mr. Pet. Waarom den brief niet gedeponeerd,
dan is de zaak afgedaan.

De heer Wieland … Omtrent hetgeen ik in den Raad zeg, ben
ik geen verantwoording schuldig aan een Gemeente-ambtenaar. Ook ik heb mijne adviseurs, die me kunnen inlichten.
De.heer Mr. Pet „ Verder onderzoek, of eene wederleg-

ging der beweringen van den Directeur der Gemeentewerken,

leveren geen practische resultaten op, het gaat om een kleinen twist tusschen een Raadslid en een Gemeenteambtenaar.
De heer Wieland. Ik ben ervoor, den brief in handen

te stellen van de Technische Commissie.
De Voorzitter» Daartegen kan geen bezwaar bestaan.
Ce heer Mr. Pet.” Ook ik heb geen bezwaar, doch acht
het overbodig.
De heer Snel” De kwestie werd reeds besproken in een

zitting der „Woningbouw Commissie” en komt t.z.t. bij
het indienen van haar rapport van zelf ter sprake.
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De Voorzitter. De Technische Commissie kan al of niet

op den bewusten brief ingaan.
_ Aldus wordt besloten.

Punt 4: Uittreksel uit het register der besluiten van
den Directeur. van binnenlandsche bestuur
No. 2289/A. dd 20 December 1917 be=
treffende ingebruik-erlanging oodr deze
Gemeente van twee terreinen in kampong

Gadong.

De Voorzitter. Bedoeld uittreksel luidt:
„De Directeur van Binnenlandsch Bestuur,
„Gelezen:

„L

het aan de Regeering gericht verzoekschrift, gedag„teekend Makassar, 20 Februari 1917, van den Voor-

„zitter van den Gemeenteraad van Makassar ;

„IL. de brieven:
„a. van den Gouverneur van Celebes en Onderhoo„righeden van 11 Augustus 1917 No. 1267/C 10 even-

„eens tot de Regeering gericht;
„b. van den Adviseur voor de Decentralisatie van 25

„Augustus 1917 No. 682/G;
„c. van den Directeur der Burgerlijke Openbare Wer„ken van 12 September 1917 No. 16761/F;
„Gelet op het bepaalde bij 1 onder a van het Gou„vernementsbesluit

van

25 Januari 1911

No. 33

„(Staatsblad No. 110), zooals die paragraaf is aange„vuld bij art. 1 der Regeeringsbeschikking van 26
„April 1915 No. 44 (Staatsblad No. 332) ;

%
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„Heeft besloten :

„Aan de Gemeente Makassar, voor den bouw on-

„derscheidenlijk van eene werkplaats en eene pas„Serloods en overigens op den voet van het bepaalde
„bij artikel 6 der ordonnantie van 12 Maart 1906
„(Staatsblad No. 171), in beheer af te staan twee in

„kampong Gadong, ter Hoofdplaats Makassar gelegen
„Stukken grond, groot onderscheidenlijk 3150 en 4007
„Vierkante meters, op de overgelegde schetskaart na-

„der aangeduid met eene roode omlijning.”
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 5: Ontslag aan en benoeming van Brandweerpersoneel.
Den Secretaris wordt verzocht voorlezing te doen van den
brief, welks inhoud luidt:

Ik heb de eer Uwen Raad beleefd voor te stellen:
„bij de Brandweer te Makassar
„L.

te ontslaan:
„à,. wegens overgang naar de Havenbrandweer alhier,
„l. den brandmeester van spuit I

F. C. GERRITS
„2.

den adjunct-brandmeester van spuit II
L. P. HARDENBERG.
„‚b. wegens vertrek naar elders
„1.

den adjunct-brandmeester van spuit I

L._de GRAVE.

„Ce. wegens eventueele benoeming tot brandmeester
van spuit |

—
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„Il.

den adjunct-brandmeester van spuit II

A. J. SACKMAN.
„IL

Te benoemen:

„1. als brandmeester van spuit 1

A. J. SACKMAN, Directeur der Gemeentewerken

„dan wel
A. Egeter, Vennoot van de Celebes Industrie

„2.

Maatschappij W. Corné & Co.
bij eventueele benoeming van den heer
Sackman tot brandmeester van spuit I
als le adjunct-brandmeester van spuit II:

A. HUISMAN, Ingenieur B. O. W.
„dan wel
H. M. KOENE, Particulier.

„3.

als adjunct-brandmeester van spuit II:

W. A. Pieters, Klerk B. O. W,
„dan wel

W. F. POETIRAY, Boekhouder bij de Handel-Mij. „Louvre”
„4.

als adjunct-brandmeester van spuit 1:
1. H. BOYER, Lid van de Wees- en Boe-

kamer

„dan wel

A. EGETER voornoemd.”

De heer Van Campen: Het is niet de bedoeling menschen van den schutterlijken plicht vrij te maken, doch het
brandweercorps zooveel mogelijk te doen bestaan uit technisch-ontwikkelden.

De heer Mr. Pet: Indertijd werd door den Raad besloten,
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waar mogelijk, Gemeenteambtenaren voor brandweerdien-

sten aan te wijzen, wijl de Raad Gemeenteambtenaren beter in de hand heeft, dan andere personen. De Commies-

Betaalmeester bij de G. W. is b. v. wel zoo goed voor de

vacature als W. F. Poetiray.
|
Eervol ontslag wordt verleend aan de heeren F. C. Ger-

rits, Brandmeester van spuit I, L. P. Hardenberg, Adjunct-

brandmeester van spuit IL,

L. de Grave,

Adjunct-brand-

meester van spuit |, A. J. Sackman, Adjunct-brandmeester

van spuit II.
Na schrif elijke stenming worden in hunne plaats benoemd de heeren:

A. J. Sackman, tot brandmeester van spuit 1;

A. Huisman, tot le adjunct-brandmeester van spuit II;

C. Kooy, tot 2e adjunct-brandmeester van spuit Il;
J. Ph. Meyer, tot adjunct-brandmeester van spuit L.

Punt 6: Voorstel van den Commandant der Brand.
weer tol uitkeering van eene gratificatie

aan de Weduwe van den hoofdmandoer
Samaila.

De Voorzitter : Bedoeld schrijven, luidende:

„Ik heb de cer UFdelGestrenge mede te deelen, dat vol-

„gens mij door den betrokken brandmeester verstrekte in-

„lichtingen, de hoofdmandoer bij spuit Il, Samaila, einde

„November j. |. is overleden tengevolge van eene kouvat„ting, opgedaan tijdens den laatsten grooten brand in Kam„pong Wadjo.
„Genoemde hoofdmandoer is volgens verklaringen van

EE
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„de oudste mandoers ruim 30 jaar bij de Brandweer ver„bonden geweest; hij behoorde tot de beste van het In„landsch personeel en genoot het volle vertrouwen van

„den Brandmeester. De man laat eene weduwe achter, be„hoeftig en zonder middelen van bestaan.
„Beleefd geef ik overweging, aan de weduwe van wijlen

„Samaila (welke laatste in en door den dienst overleden
„is) eene gratificatie van f 50— in eens te doen uitkeeren„’— werd in handen gesteld van de Commissie voor de
Financiën, met verzoek om raad. De heer Snel wil der
weduwe een levenslang pensioen ten laste der Gemeente

in evenredigheid met het laatst genoten salaris doen uitkeeren, het andere lid der betreffende Commissie, de heer Van

Campen, wil haar een uitkeering ineens geven van f 100.—.

De heer Stocksmeier … Ik acht een uitkeering van f 5.—

per maand voldoende,
De Voorzitter Het zoude aanbeveling verdienen bij de
behandeling der Gemeentebegrooting telken jare opnieuw
de wenschelijkheid eener toelage te overwegen. De omstandigheden kunnen zich in haar voordeel wijzigen. De
Brandweerkeur kent geen bezoldigd personeel.

De heer Van Campen … Zijn er kinderen ?
De heer Hamzah daeng Mapata. Zij heeft geen kinderen en is van middelbaren leeftijd.
De Voorzitter … Een negerihoofd krijgt f 3— per maand
pensioen. Ik acht een te hoog opgevoerde uitkeering een
gevaarlijk voorbeeld.
De heer Mesman Kouvatten is toch niet iets speciaals,
was de man b. v, van een ladder gevallen, dan was
- wat anders.

het
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De heer Snel Het is verkeerd te kijken naar de
armoe-

dige pensioentjes van anderen. Ik stel voo
r f 10 — pensioen toe te kennen.
|
De Voorzitter. Vergeten dient niet te worden
, dat de

Gemeente pas 11 jaren bestaat, ‚de man dus
19 jaren bij
het Gouvernement diende. Wordt een bedrag van
f 100.—
ineens uitgekeerd, dan kan de vrouw, een
stukje grond

koopen. _ Het voorstel-Snel

om der weduwe een uitkeering van
f 10. — per maand te geven, wordt met 9
tegen 2 stem-

men verworpen.
Het voorstel-Stocksmeier tot uitkeering van een
bedrag

van f 5— per maand wordt met 7 tegen 4
stemmen aan-

genomen, zullende bij de vaststelling der Gemeen
tebegroo-

tingen telken jare opnieuw worden overwogen
, of termen
tot uitkeering nog aanwezig zijn.

Rondvraaág.
De heer Wieland … Ik kan de straks te houden
zitting

met gesloten deuren niet bijwonen en is het
dâârom, dat
ik thans het voorstel wil doen, den’ geheim
en brief door

den afgetreden Wd. Voorzitter aan den Directeu
r der G.W.

gericht en handelende over de kwestieMej. Mulder, in
afschrift aan alle leden te zenden.
Aldus wordt besloten.

De heer Stocksmeier Zoude het niet moge
lijk zijn, dat

de Gemeente geregeld de opgaven van
sterftecijfers betreffende de Inlandsche en Chineesche bevo
lking ontvangt ?
De Kalief en Kapitein der Chineezen,
ter Vergadering
aanwezig, zeggen geregelde toezending
van afschriften der
wekelijks ingediend wordende opgaven
toe.
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De Voorzitter: Tot tijd en wijle'de Regeering burgerlijken

stand en bevolkingsregisters aan de zorgen der Gemeente
toevertrouwt,

De heer Van Campen: Ik vermeen, dat de Mesmanlaan

met de daaraan gelegen Europeesche huizen in andere
handen overgingen. Zoude nu het tijdstip niet zijn aange-

broken om iets van Gemeentewege aan dien weg te doen?

Onlangs viel iemand daar van de fiets door de vele oneffenheden, het is een schandaal, dat de toestand niet-wordt

verbeterd. ‚Ongelukken kunnen niet uitblijven. Zou de Ge-

meente dien weg niet in beheer kunnen nemen ?
De heer Wieland: De Gemeente kan beginnen met den
weg af te sluiten.
De Voorzitter Is heteen openbare weg, dan zoude de
Gemeente wel voor het onderhoud kunnen zorgdragen.

De heer Van Campen. De weg werd den Raad indertijd

ten geschenke aangeboden, doch het cadeau werd niet aanvaard.
|
.

De heer Snel. Een zelfdé kwestie deed zich voor te Sa-

marang met gang Tikoes, die Gemeente volbardde tot het
einde.

De heer Van Campen. Te Weltevreden werd zoo’n geval

anders opgeknapt, de eigenaar plaatste palen op den weg en
stremde daardoor het drukke verkeer, daarna ging de gemeente tot onderhandeling over.

De heer Snel. Eerst als de weg in beterenstaat verkeert,

kan van overnemen sprake zijn. Het beste ware de straat
voor dogcartverkeer af te sluiten.
De heer Mr. Pet. Dat is een pracht-oplossing !

De Voorzitter De tegenwoordige eigenaar zal worden
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aangeschreven, dat hij twee maanden tijd heeft om den weg

te doen opknappen, daarna zal afsluiting volgen.

Aldus besluit de Raad.

Te 9.08 ure des avonds gaat de Raad in een zitting
met
gesloten deuren over.

Voor de opmaking :
De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.
Gearresteerd in de Vergaderingen

van 14 Januari 1918 (gedeeltelijk)-en van 1 Februari 1918.
De Voorzitter,

J. BREUKINK.

ALPHABETISCH REGISTER.
Bladz.

Ambtenaren.
Besluit tot de aanstelling van een Ingenieur-

Directeur der G. W. op een aanvangsbezoldiging van f 800.— per maand
Besluit tot het in afschrift verstrekken aan alle
Raadsleden van een geheim schrijven van den
afgetreden Wd. Voorzitter van den Raad aan

33.

den Directeur der G.W. (kwestie Mej. Mulder)

52.

een eigen kashouder

34.

Voorstel-Van Campen tot de aanstelling van
Bestuur der Gemeente.
Intreerede van den nieuw-opgetreden Voor-

zitter J. Breukink

Toelating van het nieuw- verkozen lid, den heer

J.C. Bruïne

24,
42,

Brandweer.
Benoeming van de heeren A. J. Sackman, A.

Huisman, C. Kooy en J. Ph. Meyer
Ontslagverleening aan de heeren F.C. Gerrits,
L.P. Hardenberg, L. de Grave en A.J. Sackman

50.
50.

II
Bladz.

Comptabiliteit.
Behandeling der ontwerp-begrooting voor 1918

27.

Verleening van een pensioen ten bedrage van

f 5.— per maand aan de Weduwe van den
Hoofdmandoer bij de Brandweer Samaila

50.

Gronden ín beheer.
Afstand in beheer door het Gouvernement van

2 terreinen in Kampong Gadong voor passerloods- en werkplaatsbouw

47.

Notulen.
Arresteering der Notulen van het verhandelde

in de Raadsvergadering van 14 Januari 1918

27.

Openbare gezondheid.
Afschriften van

sterfte-opgaven

zullen den

leden geregeld worden toegezonden

52.

Wegen.
Besluit tot afsluiting van Gemeeritewege van
de Mesmanlaan

53.

Woningbouw.
Nadere mededeelingen van den Directeur der
G. W. inzake zijne calculatie „omtrent den

voorgenomen woningbouw

42.

