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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare
Vergadering van den Raad der Gemeente Makassar, gehouden op Dinsdag, den 26en Maart 1918, ten Raad-

huize (Gouverneurslaan).
Voorzittter : Assistent-Resident J. Breukink.

AGENDA.
1. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 26
Februari 1918.
2. Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw-verkozen
lid, den heer W.C. Snel.
3.- Vaststelling der modellen van kohieren betreffende het
Vergunningsrecht.
|
4, Voorstel-Van Deursen tot toekenning van een duurte-

toeslag ‘aan ambtenaren in dienst dezer Gemeente.
5. Aanwijzing van een tijdelijken Rooimeester.

6. Voorstel-Wieland tot beschikbaarstelling van een bedrag van f 25000.— als eerste uitgave voor het ratten-

vrij-maken der daarvoor in aanmerking komende wijken.
7, Benoeming van een Commies ter Secretarie.
8. Benoeming van een Opzichter-Teekenaar.
9. Aanwijzing van een lid der Commissie tot vaststelling

van de Kiezerslijst, geldig van 24 Mei 1918tot 24 Mei

1919, ter vervanging van het lid, den heer H. Mesman.

10. Beslissing inzake het voorstel van den Gemeentekashouder dd. 15 Februari 1918.
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11, Hernieuwd verzoek dd. 8 Maart 1918 van den gewezen
Commies ter Gemeentesecretarie, J. A. M. Hanssens, te
Buitenzorg, om uitkeering eener schadeloosstelling.

12, Voorstel van den Directeur der G.W. betreffende branduren der straatlantarens.

|

13. Beslissing inzake belastingkwestie-Gebroeders De Groot.
14, Behandeling eener grondaanvrage van de K. P. M.

Me zijn de leden: Baba Soeleiman,J. C. de Bruïne,
W. F., van Campen, J. A. E. van Deursen, Hadji
Mohamad Saleh, Hamzah daeng Mapata, H.
Mesman, Nio Eng Boe, Mr. H. A. Pet, W. C. Snel,
A. WG. Stigter, J. H. Stocksmeier (verschijnt
i vetst.oogenblikken na opening der Vergadering), The Liong Tjiang (verschijnt na opening
der Vergadering) en G. Wieland.
Er is één vacature: (M. C. H. Buné).

Sectetaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.
Te 6.30 ure des avonds opent de Voorzitter de Vergadering.
De Voorzitter: Het is mij hedenavond een bijzonder voorrecht, U allen hier aanwezig, welkom te mogen heeten, in

in dit eigen huis der Gemeente.
„Het gebouw is nog wel niet geheel voltooid, doch wanneer binnenkort de muren en plafonds een decoratief zullen

verkrijgen, in overeenstemming met de bestelde stoffeering,
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dan geloof ik, Mijne Heeren, dat dit Raadhuis een sieraad

mag worden genoemd van de toekomstige internationale
Havenplaats Makassar.

Ik hoop, dat binnen deze muren elke partijgeest en persoonlijke kwesties buitengesloten zullen worden en uitslui-

tend de belangen der Gemeente, welke den heeren Raads-

leden zijn toevertrouwd, naar Uw aller beste weten en met

inspanning van al Uwe krachten zullen worden behartigd.
Laten wij vooral in deze moeilijke tijdsomstandigheden,

eendrachtig samenwerken en toonen aan alle bevolkings-

’ groepen, dat wij slechts de bevordering van den bloei en

de welvaart der Gemeente Makassar beoogen !

(Handgeklap).

|

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergadering van 26 Februari 1918.

De Voorzitter: De cöncept-Notulen werden met enkele

wijzigingen na rondlezing terugontvangen. Voorgesteld wordt,

ze goed te keuren en te arresteeren.

Conform besluit de Raad.

Punt 2: Onderzoek van den geloofsbrief van het
nieuw-verkozen lid, den heer W. C. Snel.

De Voorzitter: In opvolging van het bepaalde bij art. 29
b. der Locale Raden-Ordonnantie verzoek ik den heer Snel

de Raadzaal te willen verlaten.
(De heer Snel verwijdert zich.)

Nadat de geloofsbrief met bijbehoorende bescheiden is

gecirculeerd, wordt tot toelating van den heer Snel besloten.
(De heer Snel neemt weder plaats).
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Punt 3: Vaststelling der modellen van kohieren betreffende het vergunningsrecht.
De Voorzitter: In voldoening aan het bepaalde bij art.
49 al. 2 der Locale Raden-Ordonnantie dient de Raad de
door den Voorzitter opgemaakte modellen vast te stellen.

De modellen hebben ter inzage gelegen.
Ze worden goedgekeurd en vastgesteld.

Punt 4: Voorste'=Van Deursen tot toekenning van
een duurtetoeslag aan de ambtenaren in

dienst dezer Gemeente.
.

De Voorzitter: De inhoud van hetschrijven dd. 13 Maart
j.l, van den heer Van Deursen is U allen bekend: Alvorens
het woord te verleenen over deze kwestie, zou ik genoemden heer de vraag willen stellen, of ‘hij de financieele con-

sequenties van zijn voorstel heeft becijferd en of zijn voorstel ook betrekking heeft op Inlandsche ambtenaren ?

De heer Van Deursen : Mijn voorstel betreft in de eerste
plaats Europeanen, die een maandelijksch tractement genieten. De extra kosten van den door mij voorgestelden
maatregel werden door mij op circa f5000.— per jaar begroot. Ik vermeende, dat Makassar No. 1 zoude zijn met

het toekennen van een duurtetoeslag, doch Batavia is deze
Gemeente reeds vóór geweest.
De Voorzitter: De Gemeenteambtenaren,- met uitzonde-

‘ring van den Secretaris, — ondersteunen per een aan mij

gericht rekest, het voorstel-Van Deursen.
De heer

Van Campen: Ik becijferde de consequenties

— 133 —

26 Maart 1918.

van het voorstel-Van Deursen op eene meerdere uitgave
van f5238.— per jaar, wensch tevens op te merken, dat de
verschillende bezoldigingen gedurende de beide laatste jaren
over de gansche linie belangrijk werden verhoogd. Het

klinkt wel heel mooi, te zeggen, wij zullen duurtetoeslag
geven, doch de nadeelige gevolgen van den oorlog druk-

ken toch niet alleen op de Gemeente-ambtenaren, terwijl

de Regeering, in verband met de hooge kosten, eveneens
van het toestaan van een duurtetoeslag aan Hare ambtena-

ren afzag. Ware deze Gemeente rijk, dan zou ik ervoor

zijn, een duurtetoeslag uit te keeren, doch gezien de vele

moeilijkheden, welke rezen bij de samenstelling der begrooting voor het jaar 1918, welke slechts met de uiterste
besparingen kloppend kon worden gemaakt, kan er geen
sprake van zijn het Gemeentebudget extra te belasten. Wie

lijden trouwens het meeste in dezen tijd? Dat zijn de menschen met een schamel pensioentje! Ik ben tegen het toekennen van een duurtetoeslag aan de ambtenaren dezer

Gemeente, onder deze omstandigheden.
De heer Snel: Ik heb het voorstel-Van Deursen met
belangstelling begroet en hoop, dat het thans wordt aangenomen, nadat mijn voorstel in dien geest indertijd sneuvelde. Ook bij het personeel in dienst dezer Gemeente is
het verlangen tot uiting genomen, tot erlanging van een

duurtetoeslag. In het voorstel-Van Deursen zijn niet begrepen de Secretaris en de Directeur der G. W., die, al is

hun salaris niet bijzonder hoog te noemen, wel kunnen
rondkomen met hunne wedde. Het heeft me verbaasd, dat

wordt geschermd meteene opsomming der bedragen, aangevende, hoeveel de ambtenaren in de laatste tijden in sa-
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laris zijn vooruitgegaan, doch hoeveel aan hen tekort werd
gedaan, wordt niet gezegd. Hoe kan een commies van
f200.— per maand, een klerk van f 100,-- per maand, een
opzichter-uitvoerder van f 350.— per maand, een opzichter
G. W. van f 250.— per maand rondkomen? Van die kleine

loonen moeten ze toch als Europeanen leven! Gezien de
zorgelijke omstandigheden, zijn die bezoldigingen niet weelderig te noemen: het voorstel tot het toekennen van een

duurtetoeslag is slechts eenzeer bescheiden stap. Wij kun-

nen wel kijken naar het Gouvernement, naar particuliere

bedrijven, die geen duurtetoeslag geven, maar een feit blijft

het, dat in verschillende takken van particulier bedrijf reeds
jarenlang een duurtetoeslag wordt uitgekeerd. Als de goede
wil voorzit, dan zoude ook het Gouvernement wel de acht
en een half millioen kunnen vinden, welke thans toch wel

voor andere doeleinden worden gevonden. Ik moet ten
volle beamen, dat de gepensionneerden zeer lijden in deze

abnormale tijden. Laat dus de Raad een goed voorbeeld
geven aan Gouvernement en particulieren. Een duurtetoe-

slag tot een maandwedde van f 400—, ik erken het, is
noodig en daarom beveel ik het voorstel warm aan.

De heer Stigter: Het betreft een pijnlijke kwestie, het

verleenen van toeslag op tractementen. Le beau geste is,
vóór te stemmen, het tegengestelde is tegen stemmen. Het
is vrij eenvoudig te zeggen, „de ambtenaren zullen een
toeslag ontvangen“, ieder kan dat goedvinden. Ik mis echter principieele beschouwingen over het voorstel. Door de
_wereldomstandigheden lijdt de gansche menschheid, relatief
wordt iedereen in zijne beurs getroffen. Het zoude toch al
te toevallig zijn, als dit niet gold voor de in dienst dezer
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Gemeente zijnde ambtenaren. ledereen moet nu eenmaal lijden, waarom zij niet? Bovendien, waar moet het geld van-

daan komen? De belastingbetalers, dus ook de Inlanders,

zullen de meerdere kosten moeten dragen. Kunnen wij dat met

onze moraal overeenbrengen ? Alle burgers, die een salaris van
f 75.— tot f 400. — per maand of hooger genieten, zouden méér

belasting in deze dure tijden moeten opbrengen voor een zeer
kleine categorie van menschen, d.i. voor de ambtenaren

der Gemeente Makassar. Betaalde deze Gemeente te laag

in vergelijking met andere Gemeenten, of het Gouverne“ment, — dan zoude het voorstel wellicht overweging kunnen verdienen, doch zulksis niet het geval. Er is inderdaad

geen reden om vóór te stemmen. Zat deze Gemeente dik

in haar geld, dan zoude eventueel geholpen kunnen worden,
doch U allen is bekend, hoe moeilijk het is geweest, bij
de samenstelling der begrooting voor 1918, de eindjes aan
elkaar te knoopen. Laat de menschen, die’ voordeelen uit
den huidigen oorlogstoestand genieten, méér worden getroffen dan andere. Laat ons iets van die oorlogswinstbelasting zien te krijgen, dat zoude een fraai ding zijn. Vele
particuliere zaken hebben extra-winsten gemaakt, anderen
hebben weder hun personeel aan den dijk gezet. Uit deze
principieele overwegingen acht ik het niet gewenscht, enkelen menschen niet de onaangenaamheden te doen ondervinden, waaronder de gansche wereld gebukt gaat.
De heer Snel: De geheele wereld lijdt, met uitzondering

van de oorlogswinstmakers. Het Gouvernement heeft over
de jaren 1916 en 1917 een oorlogswinstbelastng kunnen
heffen van 50 millioen gulden, dus dat lijden dier heeren
zal nogal losloopen! Wanneer inderdaad belasting voor de
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Gemeente kan worden gegeven vande O. W.-ers, dan zou-

de uit de opbrengst de toeslag wellicht kunnen worden
betaald. Ik liep reeds met het booze plan rond, op de e, v.
Raadsvergadering voor te stellen, te trachten opcenten op
de O. W. belasting te heffen ten behoeve dezer Gemeente.

Ik geloof, dat er voor de Gemeente nog wel een paar percentjes af kunnen en begroet dan ook met vreugde het

idée van den heer Stigter,

—

|

De Gemeente Makassar betaalt over het algemeen niet
zulke hooge tractementen, eerderlage, gezien de verschil-

lende sollicitaties naar vaceerende betrekkingen. Wij ver-

vullen onze roeping als overheid, indien wij een goed voorbeeld geven aan werkgevers. Wij kunnen daardoor invloed

uitoefenen op salarissen, betaald door particulieren en maat-

schappijen, waardoor wellicht de loonstandaard wordt verhoogd na eenigen tijd over de gansche linie. Dat onder de
belastingbetalers óók menschen voorkomen met eene be-

zoldiging van slechts f 75.— per

maand, is nu eenmaal

niet te verhelpen, al is het treurig, dat zij slechts f 75, —

per maand krijgen. Op een menschwaardig bestaan heeft
ieder recht en de door den heer Stigter aangevoerde argumenten verdoezelen de kwestie slechts.

De Voorzitter: In eene idealistische maatschappij is Uw

streven, heer Snel, op zijne plaats, vogminog niet in de

huidige !
__De heer Snel: In dit land eten witte mieren locomotie-

ven op! Wat een geld wordtweggegooid aan het militairisme !
De heer Stigter : Hoeveel personeel werd niet broodeloos

_ gemaakt door den oorlog? Moeten de inwoners zwaarder
worden belast in deze tijden, om een zeer gering deel van
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hen te bevoordeelen boven anderen? Ontvangt deze Ge-

meente een deel van de door het Gouvernement geheven

wordende oorlogswinst, dàn eerst kan het royale gebaar
worden gemaakt, eerder niet.
De heer Mr. Pet: Uit welk bron van inkomsten zouden
de extra-uitgaven moeten worden bestreden, dat is. nog niet

medegedeeld.

De heer Snel: Uit den post vgor onvoorziene uitgaven

is het bedrag fe betalen, dus zonder belastingverhooging
zal het geld wel worden gevonden.
De heer Van Campen: Ik ben het met die opvatting niet
eens. Op het oogenblik is slechts in kas een bedrag van
f 59000. —, waarvan dezer dagen afgaat eene som van
f 12500. — voor rente van geleend geld. Het restant kassaldo is zeker niet groot bij den aanvang van het jaar.

De heer Snel” Dat kassaldo blijft toch niet zoo laag.

De heer De Bruïne: Worden andere posten aangespro-

ken ter bestrijding van de kosten van het verleenen van

duurtetoeslag, dan lijden de werken eronder. Het putten uit
den post voor onvoorziene uitgaven bij den aanvang van
het jaar, is verkeerd, dat is een soort reserve voor het gan-

sche loopende jaar. Kunnen gelden buiten de begrooting

worden

gevonden, is b.v. verwezenlijking van het idéeStigter mogelijk, dan zoude toekenning van een duurtetoeslag kunnen geschieden.
De heer Van Campen: Het is den leden bekend, hoe
met de meeste moeite en na schrapping van vele

noodza-

kelijke posten, de begrooting voor 1918, kloppend werd
gemaakt. Natuurlijk is het geld wel te vinden, doch alleen
ten koste van andere dringende zaken.
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De heer Stigter: Is het principieel juist te noemen, dat
een zeer kleine groep van menschen wordt bevoordeeld
boven de groote massa, ten koste van die massa ?

De heer Snel: De post onvoorziene uitgaven behoeft niet

“eerst op het einde van het jäar te worden aangesproken, te

allen tijde kan daaruit worden geput. Dat slechts een klein

gedeelte van de lijdende menschheid wordt gebaat, is jammer genoeg, doch het is onlogisch te zeggen, dat dit klei-

ne gedeelie niet moet worden geholpen, omdat de gansche
massaniet te helpen is.

De heer Stigter: U wilt allen méér belasten om een klei-

ne groep te bevoordeelen.

Met 3 tegen 11 stemmen wordt het voorstel-Van Deursen verworpen.

De heer Stigter: Er kwam een verzoekschrift, door op een
na alle ambtenaren geteekend, binnen, daarop zoude kunnen worden geantwoord, dat de Raad als het voorstel-Snel

bij de Regeering succès heeft, uit ‘zichzelf zal terugkomen
op hun verzoek.

|

De heer Snel: Daarmede kan ik mij niet vereenigen. Het
feit van het verwerpen van het voorstel-Van Deursen ware
het personeel mede te deelen, verder niets.

De opvatting

van den heer Stigter volgt niet uit de debatten.
De heer Stigter: De bedoeling is, dat het principieel onjuist is, duurtetoeslag toe te kennen, tenzij de O. W.-ers

de kosten betalen.
De Voorzitter: Over het antwoord aan het Gemeentepersoneel behoeft niet lang te worden gediscussieerd, het personeel kan, waar het in grooten'getale hedenavond aanwezig is,

wel zelf de conclusie trekken. .
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Punt 5: Aanwijzing van een tijdelijken Rooimeester.
De Voorzitter” Velen solliciteerden naar de betrekking
van rooimeester dezer Gemeente, doch een voordracht op
te maken is nog niet doenlijk, wijl omtrent eenige sollicitanten nog nadere inlichtingen moesten worden ingewonnen, De Bouw-en Woonverordening voor deze Gemeente
treedt

echter

reeds per 1 April e.k. in werking, zoodat

voorziening noodzakelijk is. De vraag rijst, gezien het vele,
dat nog op technisch gebied te doen is, ofeen der ambtenaren van den technischen dienst, tijd of geschiktheid voor
de waarneming dier betrekking kan hebben? Ik vermeen
van niet. Het is daarom, dat ik wilde voorstellen, den fd.

Rooimeester, den heer H. de Munnik, die steeds als zoodanig zijn plicht deed, tot tijd en wijle een Rooimeester is
aangesteld, te doen

belasten met de

waarneming, onder

goedkeuring natuurlijk van zijne chefs. De heer De Munnik
woonde de verschillende bijeenkomsten, welke voorafgingen
aan de samenstelling van de Bouw- en Woonverordening
voor deze Gemeente, bij, is dus op de hoogte der bepalingen, terwijl de inkomsten

van de eerste maanden vol-

doende zullen zijn, om de uitgaven voor het rooiwezen te
dekken. Hij verklaarde zich bereid, gedurende eenige maanden de betrekking te willen waarnemen en wel op eene bezoldiging

van f 200.— per maand, d.i. de

helft van het

den Rooimeester toegedachte salaris.

De heer Snel.» Hij moet dus dubbel hard

werken, le

voor het Gouvernement en 2e voor de Gemeente.
wel een gezonde toestand? Binnen

Is dat

zeer korten tijd ware

aan dien toestand een einde te maken.
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De Voorzitter. Iemand, nu reeds, tot rooimeester aan te
stellen, is niet doenlijk, wijl meerdere inlichtingen omtrent
eenige sollicitanten moesten worden gevraagd, welke nog
|
niet werden ontvangen.

De heer Wieland. De heer De Munnik heeft bij zijne
betrekking als Opzichter der BO. W, vier jaren lang de
functie van Rooimeester vervuld, zal dat ook nog wel gedurende eenige maanden kunnen doen!

De heer Snel.”

Ik zou

hem instede

van f 200.— per

maand, f 300.— willen toekennen. De Voorzitter verklaar-

de zoo juist, dat er de eerste maanden voldoende rooigelden zullen worden ontvangen om de kosten van zijn salaris te bestrijden.

De Voorzitter: Dat is onjuist: ik garandeerde als ontvangst een bedrag, voldoende om hem f 200. — per maand

tractement te geven, niet van f 300. —.

De heer De Munnik eischt niet meer dan f 200— per
maand.
De heer Stigter. Dat de heer De Munnik met de bezoldiging van f 200.— per maand genoegen neemt, is de
hoofdzaak. Het is niet noodig plus royaliste que le roi te

|

zijn!
Met algemeene stemmen wordt

besloten den Directeur

der B. O. W. te verzoeken, den Opzichter der B.O. W., H.

de Munnik alhier, te belasten met de tijdelijke waarneming
der betrekking van rooimeester dezer Gemeente, voor den
tijd van ten hoogste drie maanden, onder gelijktijdige uitoefening zijner eigen functie, en bewilliging te willen verleenen op het door den Raad
van f 200,— per maand.

toekennen eener belooning

if
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Punt 6: Voorstel-Wieland tot beschikbaarstelling van

een bedrag van f 25000— als eerste uitgave

voor het rattenvrij-maken der daarvoor in
aanmerking komende wijken.

De Voorzitter.” De heer Wieland schrijft:

„Beleefd verzoek ik U op de agenda van de eerstkomende
„Raadsvergadering te willen plaatsen :
„Toestaan van een voorloopig bedrag van f 25000. — van
„de leeningsgelden, zoodat al dadelijk begonnen kan wor„den met het ratvrij-maken van die wijken, welke daarvoor
„dringend in aanmerking komen, tevens voor bezoldiging
„van daarvoor te benoemen personeel’’.
De heer Wieland … Makassar staat aan dezelfde, zoo niet

nog erger gevaren bloot, als Medan, zoodat tijdig alle hens
aan dek moeten zijn om het kwaad bij voorbaat tegen te °
gaan. Het is niet de bedoeling ratten te gaan vangen, doch
de Chineesche wijken en verschillende kampongs flink te
reinigen, aan de hand van de nieuwe Bouw- en Woonverordening voor deze plaats. Het beste ware m.í. daarvoor
een specialen dienst in het leven te roepen, waarvan niet
de taak zal zijn rattenstaartjes te ontvangen, doch ernstig
toe te zien op de naleving van hygiënische eischen.
De heer Mesman. Is dat eigenlijk niet meer Regeeringsplicht? Mocht Makassar deze taak tòch geheel of gedeeltelijk

op zich nemen, zoude het dan geen aanbeveling verdienen,
alvorens aan te vangen, inlichtingen in te winnen bij andere
Gemeenten, welke ervaring hebben op dit gebied? Het aanstellen van speciaal personeel, nu reeds, komt me te voorbarig voor. Millioenen zijn met de pestbestrijding op Java
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verknoeid, ik acht het voteeren van dit bedrag zonder nadere uitwerking van het plan, niet verantwoord.
De Voorzitter.” Advies zoude kunnen worden ingewonnen

bij den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, die tevens wellicht bereid zoude kunnen
worden gevonden, na te gaan, naar welk speciaal systeem

ware te werken. In beginsel ben ik sterk voor het idée-

Wieland, doch eerst dient de Raad zich op de hoogte te
stellen van de kwestie. De kans, welke Makassar loopt, om
besmet te worden, is stellig niet denkbeeldig.

De heer Snel. Tevens zoude kunnen worden voorgesteld,
de kosten der te nemen maatregelen te doen bestrijden uit

de Gouvernementsmiddelen, om der Gemeente ter wille te
zijn. De belastingbetalers zouden onevenredig hoog worden
belast, als de Gemeente alle kosten moet dragen.

De Voorzitter. Over het financieel gedeelte der zaak zal
de Hoofdinspecteur zich wel niet kunnen uitlaten.

De heer De Bruïne … Bij de Regeering zit schijnbaar het idée
voor, alles zooveel mogelijk op de Locale Raden af te schuiven.
De heer Stigter. Eerst ware den Hoofdinspecteur om
raad te verzoeken.
De heer Snel. Dat duurt zoo lang. Kan die Hoofdambtenaar niet rechtstreeks zijn advies doorzenden aan den Ad-

viseur voor de Decentralisatie ?
De Voorzitter.” Een begrooting der kosten, de al of niet
urgentie der maatregelen, het al of niet tot hulp bereid zijn,
dat alles zal wel door de Regeering worden overwogen.

De heer De Bruïne. Juist omdat deze Gemeente geen
ervaring op dit gebied heeft, lijkt het me de beste oplos-

sing, de zaak door het Gouvernement te doen entameeren,

mn TAD men
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opdat t.z. t. deze Gemeente dat werk kan voortzetten. Het
Gouvernement mag gerust wat doen, het trekt groote voordeelen van Makassar.
De heer Stigter. Het voorstel-De Bruïne komt me voor,

het mpest aanbevelenswaardig te zijn.
De Voorzitter.” Dan kan in dien geest de kwestie aan-

hangig worden gemaakt.

De heer Stigter Dus geld wordt niet gevraagd!

De heer Wieland.” De hier heerschende toestanden op
hygiënisch gebied zouden geschetst kunnen worden in het
te doene verzoek.
Z.h.s. wordt het voorstel-De Bruïne aangenomen.

Punt 7: Benoeming van een Commies ter Secretarie.
De Voorzitter. Tot nu toe melddenzich slechts 4 solli-

citanten aan; een dezer is wellicht geschikt, doch vraagt

een salaris van f 300.—. De man is reeds 50 jaren oud.

Iemand dient te worden gevonden, die den Secretaris desnoodig tijdelijk zoude kunnen vervangen. Indien zoo iemand
niet voor f 200.— per maand is te krijgen, dan moet het
salaris m.i. worden verhoogd. Naar mijn idée, is onder de
solliciteerenden, behalve de genoemde, geen geschikte can-

didaat. De Secretaris zegde toe, ook zonder commies dit

jaar de zaken wel gaande te kunnen houden, doch de aanstelling van een goed commies lijkt me toch raadzaam.

De heer Snel. Op de Gewestelijke bureaux hebben com-

miezen een salaris van f 200. — per maand, een gelijke be-

zoldiging dus als die der Gemeente.

De heer De Bruïne” Departementscommiezen vangen aan

met f 250. — p. m.
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De heer Snel. Het gering aantal sollicitanten kan wel
eene andere oorzaak hebben. Ik heb gehoord, dat iemand
wel zoude willen solliciteeren, doch een onoverkomelijk
bezwaâr voor hem was, met dezen Secretaris niet als chef

te willen werken. Het niet-prettig dienen onder dezen ChefSecretaris doet liefhebbers, van solliciteeren afzien.

voorstel van den Secretaris,

dit

jaar

geen

Het

commies op

f 200. — aan testellen, wensch ik niet te steunen. Het niet-

solliciteeren is niet te wijten aan het uitgetrokken tractement van f 200.— per maand, dat salaris is voldoende, de

Gewestelijke bureaux betalen, gelijk reeds opgemerkt, niet
méér en al die commiezen zullen toch niet ongeschikt zijn.
Men wil nu eenmaal niet onder dezen Secretaris dienen.

„De heer De Bruïne.: Ofschoon het hier wellicht niet de
plaats is, het sarcasme van den heer Snel te bestrijden,
meen ik toch te moeten opmerken, dat elk weldenkend

mensch mijne woorden omtrent het ontslag aan den Commies Frieser n.l. „als een chef een ondergeschikte ongeschikt acht, dan is hij ongeschikt“, zóódanig moet opvatten,
dat zij aangevuld moeten worden met de woorden: „behoudens tegenbewijs". Dit wilde ík terloops even opmerken.

De Voorzitter De 50-jarige sollicitant is niet de eerste
… de beste, was referendaris, deed heteerste gedeelte van het
notaris-examen. Hij lijkt me, wat zijne bekwaamheid betreft, wel geschikt.

De heer Mr. Pet Is reeds naar hem geïnformeerd ?
De Voorzitter” Neen, want de Commissie voor de Financiën had bezwaren tegen verhooging der uitgetrokken
wedde van f 200.— p. m.

De heer Wieland. Wijl hij toch slechts in tijdelijken
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dienst zoude komen, acht ik den leeftijd van 50 jaren geen
bezwaar.
De Voorzitter Meerdere informaties zouden b. v. bij
den Burgemeester van Bandoeng kunnen worden ingewonnen.
De heer Sfocksmeier. Het verhoogde salaris van f 300. —
acht ik geen bezwaar, ook zijn leeftijd behoeft geen beletsel te zijn. Het hangt er slechts van af, hoe zijne physieke

gesteldheid is.

De heer De Bruïne.” lemand, die als hij f 700— per
maand heeft verdiend, blijft toch aan, hij zal derhalve wel

een wenk ontvangen hebben om heen te gaan. Het ligt m, i.
voor de hand, dat deze: persoon physiek ongeschikt zal

zijn en dáárom aan den dijk werd gezet.
De Voorzitter” Den Directeur van B. B. zoude om inlichtingen kunnen worden verzocht.
De heer De Bruine Wanneer eindigt de tijdelijkheid
eener betrekking ?

De heer Stocksmeier: Te allen tijde.
De heer De Bruïne.: Ik ben tegen zijne benoeming in
verband met zijnen leeftijd.
De heer Snel." Hij zoude dus alleen de betrekking willen aanvaarden als hij f 300. - p.m. salaris ontvangt. Over
de nog te verloopen 9 maanden, zoude dus een meerder
bedrag van f900.— worden vereischt, welke som eventueel zoude moeten worden gevonden uit den post voor
onvoorziene uitgaven.
De heer Van Campen … Hedenavond maakte ik den heer
Snel er reeds op attent, dat het betalen van

tractementen

uit den post voor onvoorziene uitgaven niet geoorloofd is.
De heer Snel” Ik ben

het er volkomen mede eens, dat
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Het ware beter, de

resultaten af te wachten van nogmaals te plaatsen annonces,

waarbij sollicitanten worden opgeroepen voor de betrekking van commies op f 200.— p. m.; levert dat niets op,
dan dienen andere maatregelen te worden getroffen ; men

wil niet onder dezen Secretaris werken.
De heer Stocksmeier.” Op mijn kantoor heb ik steeds een
tegenzin kunnen constateeren van menschen op Java, om
op de Buitenbezittingen te gaan werken: ze denken erniet
aan. Voor een hooger salaris zal wellicht een geschikt.

candidaat zijn te vinden. _
De heer De Bruine” B.v. iemand met Mulo-eindexamen.
De heer Stocksmeier. Ik stel voor deze Ne practijk
hooger dan schoolkennis.
De heer Snel” Uit welken post moet dat verhoogd salaris worden voldaan ?

De heer Wieland Er is toch geld bespaard, wijl gedurende eenige maanden geen commies werkzaam was.
De heer Van Campen. De ontslagen Commies Frieser
ontving twee maanden salaris present, zoodat wellicht een
gewijzigde begrooting noodig zal blijken. Het vergunningsrecht, uitgebreid met den verkoop van saguweer en brom,
brengt bovendien veel meer op dan werd

geraamd, zoo-

dat uit die vermeerderde inkomsten gevoeglijk de

salarisuitgave kan worden bestreden.

hoogere

De Voorzitter” Dat zelfs een salaris van f 300. + per
maand, voor een commies op de Buitenbezittingen niet
veel is, bewijst de Gemeente Palembang, welke een aanvangsbezoldiging van f 350.— per maand aan haren commies toekende.
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De heer Wieland,” Omtrent de physieke geschiktheid van

den 50-jarige ware te informeeren.

De Voorzitter” Wil de Raad het salaris van f300.— betalen, dan kan beter een jonge kracht in dienst worden genomen.
De heer Mesman. Is het niet gewenschter, niet een commies, doch een adjunct-secretaris te benoemen ?
De heer Wieland. Zoo’n titel trekt ook vele menschen !
De Voorzifter" Een advertentie ware te plaatsen, waar-

bij sollicitanten worden opgeroepen voor de betrekking van

Commies op een aanvangstractement van f 300.— per maand.
„De heer Snel De andere ambtenaren zullen dan wel om
salarisverhooging

vragen,

als

de te benoemen commies

f 100. — p. m. méér ontvangt, dan op de begrooting werd

uitgetrokken !
De heer Van Campen Het salaris van den Commies ter Se-

cretarie is nog niet bij de Salarisverordening geregeld, van
opslag vragen kan dus moeilijk sprake zijn.
De heer Snel." Dan zal b.v. de Comgies-Betaalmeester

der G. W. om opslag vragen.

De Voorzitter.” De Commies ter Secretarie moet zoo noo-

dig

den

Secretaris

vervangen, kan

dus eene

hoogere

bezoldiging ontvangen dan de Commies-Betaalmeester, die

nimmer den Directeur der G. W. zal kunnen vervarigen!
“__De heer Snel: Als de omstandigheden ter Secretarie zich

wijzigen, zal wel iemand op een maandwedde van f 200. —
zijn te krijgen, die geschikt is voor zijne taak.
De heer Mesman: De kwestie is, dat een goed commies

noodig is.
De heer De Bruine. Al de opmerkingen van den heer
Snel aan het adres van den huidigen Secretaris, zouden

*

'
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eenige waarde kunnen hebben, als alle Raadsleden het met
hem eens waren. Dat tarten van den heer Snel is geen
goede politiek. De vraag is: gaat de Raad accoord met

zijne opvattingen ?
De Voorzitter.” Uit de debatten blijkt voldoende, dat
bijna alle Raadsleden van andere meening zijn.
De heer Snel. Mijn voorstel tot ontslagverleening aan dezen Secretaris werd nog niet in behandeling genomen ; als die
kwestie aan de orde komt, wordt wellicht tevens een einde

gemaakt aan het wisselen van ander Secretariepersoneel.

Het resultaat van mijn voorstel tot ontslag ware eerst af
te wachten.
De Voorzitter. Het plaatsen eener annonce komt me

gewenscht voor.

De heer Snel. Dan is de Raad, bij voorbaat gebonden
aan het salaris van f 300. —.
De Voorzitter : Indien een Gewestelijk Secretaris moet wor_ den vervangen, geschiedt dat niet door eey commies, doch bij
deze Gemeente is men wel gedwongen een commies het
werk van een secretaris op te dragen, zoodat eene hoogere

wedde alleszins gemotiveerd is.
De heer De Bruïne: Trouwens aan een commies op ge-

meentesecretariëen moeten hoogere eischen worden gesteld.
dan aan een commies op een Gewestelijk bureau werk-

zaam.
‚De heer Stocksmeier: Dat is ook mijne meening.
De heer De Bruïne” Eventueel zoude de annonce kun-

_ nenspreken van een aanvangssalaris van f 200. —tot f 300. —
per maand, toe te kennen naar gelang van bekwaamheid.

De heer Stocksmeier. Daar ben ik tegen.
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De Voorzitter: Laat de Raad spijkers met koppen slaan.
Een goed commies moet aan hoogere eischen voldoen dan
de menschen, die zich vaak voor commies uitgeven.

De heer Snel. Men wil niet bij deze Gemeente dienen!
De Voorzitter. Eene oproeping van sollicitanten naar de

betrekking van commies op eene aanvangsbezoldiging van
f 300. - per maand, zal worden geplaatst in de plaatselijke
en de Java-bladen.
Z. h. s. wordt aldus besloten.
De heer Van Cumpen.' Ik merk nog op, dat de Technische Commissie het aanvangssalaris van den Opzichter der

G. W. onlangs van f 150. — per maand bracht op f 250.—
per maand, zulks in afwijking van de Salarisverordening, —
wegens gebrek aan geschikte sollicitanten !

Punt 8: Benoeming van een Opzichter-Teekenaar.
De Voorzitter: Naar deze betrekking, waaraan verbonden een aanvangsbezoldiging van f 200. — per maand, solliciteerde slechts EEN persoon, t. w. D. F. L. van Dalen te

Djember. De man is 51 jaren oud en wordt door den Directeur der Gewestelijke Werken van Besoeki geschikt geacht voor de betrekking.
De Secretaris, aldus vervolgt de

Voorzitter, fluistert me

particulier in, of er wellicht ook „bijzondere redenen” zijn,

waarom voor dit
meldde ? De

ambt slechts EEN candidaat

bezoldiging is even

commies ter Gemeentesecretarie ! !

hoog als

zich aan-

die van een

(Gelach).
De heer Wieland. Ik acht den leeftijd een bezwaar.
De heer Stigter” Doch de man gaat niet op marsch, zal
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uit den aard zijner betrekking op kantoor teekenwerk verrichten.

De heer Snel. Ik acht den leeftijd van 51 jaren evenzeer

“een bezwaar.

De Voorzitter”

De

dienst der Gemeente,

volgens den

man

komt en blijft in tijdelijken

de voorziening in

Directeur der G.W.

de vacature is

urgent te noemen. De

thans in dienst zijnde Inlandsche teekenaaars kunnen geen
teekeningen uitwerken, daarom is de aanstelling van een

Europeaan gewenscht.
De heer De Bruine. Er zoude geschreven kunnen worden
aan den Directeur der Ambachtsschool, of die geen geschikte candidaten kan aanbevelen.
De Voorzitter: Zijne leerlingen zullen ook wel adverten-

ties lezen. —

Met op een na algemeene stemmen wordt besloten den
heer D. F. L. van Dalen te Djember te benoemen tot Op-

zichter-Teekenaar in tijdelijken dienst dezer Gemeente op
een aanvarigsbezoldiging van f 200.— per maand, zullende
vóór aanvaarding van zijne betrekking, een certificaat van
physieke geschiktheid, afgegeven door een geneesheer, dienen te worden overgelegd.

Punt 9: Aanwijzing van een lid der Commissie tot
vaststelling van de kiezerslijst, geldig van
24 Mei 1918 tot 24 Mei 1919, ter ver-

vanging van het lid, den heer H. Mesman.
De Voorzitter” Onbekend
terugkeer van den

met den

juisten

datum van

heer Mesman, achtte ik het raadzaam,
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met het oog op de opmaking der Kiezerslijst vóór of op
1 April e.k., dit punt op de Agenda te plaatsen. Inmiddels
keerde

de heer Mesman van zijne Javareis terug en kan
dus dit punt van de Agenda vervallen.

Punt 10: Beslissing inzake het voorstel van den Gemeentekashouder dd. 15 Februari 1918

De Voorzitter Bij schrijven dd. 19 Maart j.l. No. 261/H
19 ondersteunt de Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden het voorstel.

De heer Stocksmeier. Ook de toelichting van den Gou-

verneur kan mij niet ertoe brengen, het verzoek van den
Kashouder te ondersteunen. Ik acht zijn verzoek hoogst
zonderling en begrijp niet, waarom dit voorstel niet tijdig
werd gedaan, opdat daarmede rekening had kunnen worden
gehouden bij de vaststelling der begrooting voor 1918,
waarvan een exemplaar ook den Kashouder tijdig werd
toegezonden. Ik moet eerlijk bekennen, dat het voorstel een
onaangenamen indruk op me maakt. Een afzonderlijke oppasser is heusch niet noodig, er zijn niet „tal” van boodschappen te doen, telefonisch zoude telkens over een boodschapper van de Secretarie kunnen worden beschikt.
De heer De Bruïne. Ik voel veel voor hetgeen de heer
Stacksmeier opmerkt. Doch practisch gesproken, is het ’t
beste, de wenschen van den Kashouder in te willigen, wijl
wellicht de Regeering in het alleruiterste geval, zoude kunnen verzoeken tot de benoeming van een eigen Kashouder
over te gaan, hetgeen dan veel meer kosten medebrengt.
Met 8 tegen 6

stemmen wordt besloten, den brief van

den Kashouder in behandeling te nemen.
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De heer Wieland. Wordt het verzoek van den Kashou-

der ongewijzigd ingewilligd, dan zal maandelijks een bedräg van f 17.50 méér worden uitgegeven dan thans.

De heer Stocksmeier.. Het beste is, den-huidigen toestand

te bestendigen en op den inhoud van den brief terug te
komen bij de vaststelling der begrooting voor het jaar
1919, zulks ware den Kashouder mede te deelen.

De Voorzitter Het geldt een tijdelijken maatregel in het
belang der Gemeente.
De heer Stigter” Hoe onaangenaam het late indienen van
dit voorstel ook is, het practische voorstel van den heer

De Bruïne ware aan te nemen.
De heer Stocksmeier Ik sluit me daarbij aan. Ten laste

van welken post komen de bezoldigingen van een klerk en
een oppasser en de kosten van bureaubehoeften ad f 10—

per maand ?
De heer Van Campen

Een gewijzigde

begrooting zal

|
noodig blijken.
Met op een na algemeene stemmen wordt het voorstel
van den Kashouder ongewijzigd aangenomen, zullende hem
maandelijks f 10. — voor bureaubehoeften worden te goed

gedaan en zijne maandelijksche toelage van f 50— gehand- haafd blijven.

De Voorzitter” Welk bedrag mag worden besteed voor

den aankoop van eene brandkast ?
Kan het vaststellen daarvan niet aan het beleid der Commissie voor de Financiën worden overgelaten ?
De heer Van Campen. Ik verneem, dat slechts de Maatschappij Lindeteves-Stokvis alhier eene brandkast in voor-

raad heeft en wel een Lips. Het formaat is 66 > 48!/, XX
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39!/, c.fm., het gewicht 560 Kg., de prijs f 1050. -. Doch
zoo’n uitgave lijkt me wel wat groot.
De heer Snel.

Een tweedehandsch brandkast, is ter

plaatse wel te koop.
De Voorzitter” De Commissie voor de Financiën wordt
dus gemachtigd, ter zake het noodige te verrichten.
Aldus besluit de Raad.

Punt 1: Hernieuwd verzoek dd. 8 Maart 1918 van

den gewezen Commies ter Gemeentesecretarie J. A. M. Hanssens, te Buitenzorg, om

uitkeering eener schadeloosstelling.
De heer Stocksmeier Ik stel voor, den brief te deponeeren, de man is bij ontslag fatsoenlijk behandeld.
De heer De Bruïne. Een antwoord ware hem voor het
laatst te geven.
De heer Stigter Waar de heer Stockmeier verklaart, dat
de man fatsoenlijk is behandeld, ben ik daarvan overtuigd,
zoodat geen antwoord behoeft te worden gegeven.
De heer Wieland. Het epistel houdt bovendien een dreigement in!
De Voorzitter” De man ontving reeds een uittreksel uit

's Raads besluit van 26 Februari j. |.
De heer Wieland. Hij denkt den Raad bang te maken !
De heer Snel: Er ware eenvoudig te antwoorden, dat
geen termen aanwezig zijn, op het verzoek in te gaan.

De heer De Bruïne. En dat verdere brieven onbeantwoord zullen blijven !

Conform besluit de Raad.
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Punt 12: Voorstel van den Directeur der G. W.
betreffende branduren der straatlantarens.
De Voorzitter”. De avondlantarens

branden thans van

5.30 ure tot 10.— ure; de nachtlantarens van 5.30 ure tot 5

ure des ochtends. Voorgesteld wordt de avondlantarens te
doen branden van 6-11 ure en de nachtlantarens van 6
ure tot 5 ure des ochtends. Tegen deze wijziging zal wel

geen bezwaar bestaan.
|
De heer Van Deursen. In overleg met den Directeur der
G. W. zoude de Gasfabriek de volgende maand de nieuwe
regeling kunnen invoeren.

Aldus wordt besloten.

Punt 13: Beslissing inzake belastingkwestie-Gebroeders De Groot.
|
De Voorzitter. Ter vorige Raadszitting staakten de stem-

men over deze kwestie, zoodat heden de beslissing volgt.
Inmiddels werd het advies van den Adviseur voor de Decentralisatie ingewonnen en verkregen. Die Hoofdambtenaar,
zich geen oordeel kunnende vormen over de hoofdvraag,

of de opcenten naar recht en billijkheid zijn geheven, bericht, dat de weg van toekenning eener schadeloosstelling

steeds open blijft.
De heer Snel.” Waar zoo even de beschikbaarstelling van
een bedrag van f 5000.— voor duurtetoeslag aan de ambtenaren, die het hard noodig hebben, werd geweigerd, gaat
het niet aan, een dvuceurtje van f 2000.— te schenken aan
‘twee heeren, die het niet noodig hebben. De Gemeente
kan dat bedrag dan ook niet missen. In geen geval mag

het verzoek worden ingewilligd.
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De Voorzitter” Het gaat er niet om, of zij het bedrag
noodig hebben of niet. — Verondersteld, dat twee jaren ge-

leden de opcenten waren afgeschaft, zouden zij dan toch
over de 5 volle jaren die opcenten hebben betaald ?

De heer Stigter. Ik meen met klem te moeten protesteeren
tegen de opmerking van den heer Snel, die zegt, dat waar
het Gemeentepersoneel geen duurtetoeslag werd toegekend,

ook aan anderen geen uitkeering behoeft te worden of mag
worden gedaan. Het betreft toch een principieele kwestie.
Of iemand een ton of een gulden bezit, — doet er niet toe

bij de beoordeeling dezer kwestie. Wij hebben ons de vraag
te stellen, zijn de heeren De Groot ten rechte of ten on-

rechte aangeslagen, was de heffing billijk of onbillijk? Dat
is de eenige overweging. Is de heffing onbillijk te noemen
dan dient schadeloosstelling te worden verleend.

De heer Mesman. De winst omvat het geheele werk. In
de eerste jaren kon geen winstcijfer worden opgegeven, dat
was niet na te gaan. Vandaar het uitstel van betaling. Ik

acht de heffing rechtvaardig en billijk.
De heer Stocksmeier In den loop der 5 jaren werd toch
de winst gemaakt !
De heer Mesman. Toen de heeren in de belasting moesten
worden aangeslagen voor hun winstaandeel, was dit niet
op te geven.

De heer Stocksmeier. De winst werd toch in 5 jaren
gekweekt, terwijl bij het eindigen van het werk, eerst het
winst-saldo bekend kon zijn.

De heer Mesman. Als ik een koffietuin heb, welke in

drie jaren geen winst oplevert, ben ik dan vrij van belastingbetalen? Immers neen. Als ik een huis bouw, en dat na
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gereedkoming met f 10.000.— winst verkoop, wordt dan
die winst gerekend vanaf het oogenblik dat ik met den bouw
begon ?

.

De heer Mr. Pet: Omdat de een onbillijk is, behoeft de

ander het toch niet te zijn !
De Voorzitter : Ik zie niets onbillijks in de heffing.
Met 5 tegen 9 stemmen wordt besloten, niet tot restitutie over te gaan.

Punt 14: Behandeling eener grondaanvrage van de
K. P. M.
De heer Snel. De stukken hebben niet ter visie gelegen.
De heer Stigter. Neen, ze waren bij mij. Tegen inwilliging van het verzoek kan geen bezwaar bestaan, wèl tegen
den prijs, doch daarover een oordeel uit te spreken, ligt
niet op den weg van den Raad.
De Voorzitter. Tegen behandeling der grondaanvrage ter

e‚ v. zitting bestaat geen bezwaar.
Hedenochtend bracht ik een bezoek aan het Makassaarsch
Genootschap van

Kunsten en

Wetenschappen

alhier en

sprak daar met den heer J. C. van Schouwenburg over de
eventueele overneming door de Gemeente van de boekerij,’

evenwel tot eene conclusie zijn we niet gekomen. Bedoelde
heer gaf in overweging eene Commissie uit den Raad aan
te wijzen, welke omtrent de plannen van advies zoude kunnen dienen. Deze kwestie ware ter volgende Vergadering
nader onder het oog te zien.

Aldus wordt besloten.
Rondvraag.
De heer De Bruïne. Is de tijd niet gekomen, om sollici-
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tanten op te roepen naar de betrekking van IngenieurDirecteur der G. W.? Wij kunnen niet tot in alle eeuwigheid

op den Burgemeester wachten |
De Voorzitter: Ik vermeen, dat de keuze van een burge-

meester spoedig is te verwachten.

|

De heer De Bruïne. Wat heeft eigenlijk de burgemeestersbenoeming met de aanstelling van een Ingenieur te maken?
_

De heer Snel”

Er kan best nog een paar maanden ge-

wacht worden.
De Voorzitter. Ik vermoed, dat de Burgemeester in September e, k. hier kan zijn. Zes maanden salaris werden voor

een Ingenieur-Directeur der G.W. uitgetrokken, het plaatsen van annonces behoeft niet langer te worden uitgesteld.
_

De heer Snel. Er is ook besloten te wachten, totdat de

Burgemeester zal zijn gearriveerd.
De Voorzitter." Het plaatsen van annonces verbindt tot niets.
De heer De Bruïne Ik snap het verband niet!
De Voorzitter. Voor een goede samenwerking tusschen
Burgemeester en Ingenieur-Directeur der G.W. is het wellicht aan te bevelen, dat de Burgemeester van advies heeft

kunnen dienen omtrent de keuze.
De heer Wieland. Ook genie-officieren kunnen

voor de

vaceerende betrekking van Ingenieur-Directeur der G. W. in
aanmerking komen.
Z.h.s. wordt besloten sollicitanten op te roepen naar de
betrekking van Ingenieur-Directeur der G.W. op een aanvangsbezoldiging

van f 800.— per

maand, waarvoor uit-

sluitend gediplomeerde Ingenieurs en oud-Genie-officieren

in aanmerking komen. terwijl de positie nader définitief
zal worden geregeld.
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De heer De Bruïne: Als lid der Commissie van het Vergunningsrecht, heb ik veel moeite ondervonden, doordat in
verschillende stadsgedeelten geen huisnummers zijn aangebracht.
De Directeur der G. W.: De verpondingsnummers zijn
reeds alle aangebracht, de huisnummers nog niet.
De heer De Bruïne: Kunnen de huiseigenaren daarvoer
niet worden aangesproken ?

De heer Snel: Zeer zeker, de nummers moeten ze zèlf
aanbrengen.

De heer Mr. Pet: Dat is onjuist, de nummerplaatjes moeten
volgens de Verordening van Gemeentewege worden aangebracht!
De Voorzitter: Ik dring bij den Directeur der .G. W. aan

op spoedige afdoening dezer kwestie.

De heer De Bruïne: Op hoeveel komt het Raadhuis te
staan in totaal ?

De heer Van Campen: Dat is nog niet precies op te
geven, want het gebouw is nog niet geheel gereed
dient nog te worden afgeverfd.

Het

De heer Mr. Pet. Daarmede zullen nog wel f 4000.—
zijn gemoeid!

De heer Stigter De Directeur der G. W. zoude kunnen

aangeven, wat het gebouw nog zal kosten.

De Voorzitter Den Directeur der G. W. ware op te

dragen, geen verdere uitgaven te doen, alvorens eene opgave
daarvan te hebben verstrekt.

De heer Snel. De maandelijksche verantwoordingen moesten vergezeld gaan van een overzicht van den stand van

elken post. Vrijdag e. k. komt de Financieele Commissie
bijeen en zal t.z.t. een voorstel indienen hieromtrent.
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De Voorzitter» De Technische Commissie kan toch wel
nagaan, welke uitgaven ten laste van het Raadhuis nog
moeten geschieden ?
De heer Stigter” Het gebouw moet nog worden opgenomen. Zoodra de opneming heeft plaats gehad, zal worden
nagegaan, wat nog noodig zal zijn, in afwachting daarvan
mogen geen verdere uitgaven geschieden.
De heer De Bruïne. Afgescheiden van. den Raadhuisbouw, zoude een werkwijze zijn aan te geven, waardoor
beter toezicht op de uit te voeren werken zal worden verkregen. Een technicus moest bij de levering van materialen
_ van advies dienen, dat gebeurt nooit.
De heer Stigter. Middels begrootingen voor elk werk
wordt de richting aangegeven, in welke moet worden gewerkt. Alles na te gaan als lid der Technische Commissie,
is uitgesloten.
De heer De Bruïne. Ik elk geval is die vroeger vastgestelde regeling niet opgevolgd tot nu toe. Geen lid der
Technische Commissie werd ooit in aankoopen gekend.
De heer Stigter. Inderdaad is dat den Directeur opgedragen, doch deze ambtenaar blijft de verantwoordelijkheid
dragen, Is b. v. het aantal steenen belangrijk overschreden,
dan kan de Directeur der G.W. tot verantwoording worden

geroepen.
De heer Snel.” Bij het contrôleeren van kasverantwoordingen, bleek me, dat de dagrapporten van 3/10 Januari j.l.
niet waren geteekend door het lid der Technische Commissie, den heer Wieland, daarna wèl. Bij telefonische na-

vrage antwoordde de heer Wieland, dat hij ze niet wenschte
te teekenen.
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De heer Wieland … Ik heb die staten geteekend; voor de
tellingen enz. stel ik me natuurlijk niet aansprakelijk. Het

contrôleeren kan niet elken dag persoonlijk geschieden. Ik
kreeg de stukken te laat en daarom teekende ik ze niet.
Voor de goede orde doe ik dat thans wel weder.
De heer Stigter. Het opmaken der dagrapporten op den

dag zelf is onmogelijk.
De VoorzitterOp deze kwestie kan later worden teruggekomen.

Te 9.30 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.
Voor de opmaking:
De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.
Gearresteerd ter Vergadering
van 23 April 1918.
De Voorzitter,

J. BREUKINK.

ALPHABETISCH REGISTER
Bladz.

Ambtenaren.
Aanstelling van een klerk op een bezoldiging
van f. 100,— per maand, een oppasser op een
loon van f 17,50 per maand, ten behoeve van

het bureau van den Gemeentekashouder
Aanstelling tot tijdelijk Rooimeester dezer Gemeente van den Opzichter B. O. W, H. de
Munnik op een toelage van f 200.— per maand
Benoeming van D.F.L.van Dalen te Djember
tot Opzichter-Teekenaar

151.

139.
149.

Besluit sollicitanten op te roepen voor de be-

trekking van Commies ter Gemeentesecretarie
op een salaris van f 300.— per maand

149.

Besluit tot oproeping van sollicitanten voor de

betrekking van Ingenieur-Directeur Gemeentewerken

op eene

aanvangsbezoldiging

van

f 800.— per maand

157.

Voorstel-Van Deursen tot het verleenen van
een duurtetoeslag aan de Gemeenteambtenaren
wordt verworpen

138.

Bestuur der Gemeente.
Besluit tot toelating van het nieuw-verkozen

lid, W. C. Snel

131.

II
Bladz.

Woorden van welkom door den Voorzitter gesproken in verband met het houden der eerste
vergadering in een eigen Gemeentehuis

130.

Comptabiliteit.
Afwijzende beschikking op een verzoek van

J. A. M. Hanssens tot erlanging eener schadeloosstelling

153.

Afwijzende beschikking op een verzoek der
heeren De Groot om restitutie van belastinggelden
|

156,

Besluit tot aankoop van een brandkast ten be-

hoeve van den Gemeentekashouder
Teekenen van ‘dagrapporten

152.
159.

Gebouwen:
Vraag-De Bruïne omtrent de kosten van den
bouw van het Raadhuis

158.

Gemeenteboekerij.
Mededeeling van den Voorzitter inzake even-

tueele overneming der boekerij van het Ma-

kassaarsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen alhier

156.

Nummering der huizen.
Klacht-De Bruïne over het nog niet aanbrengen
van huisnummers

158.

UI
Bladz.

Notulen.
Arresteering der Notulen van het verhandelde

inde den 26en Februari 1918 gehouden Raadszitting

131.

Openbare gezondheid.
Besluit de Regeering attent te maken op het
pestgevaar voor deze plaats en eventueel nemen van maatregelen

|

143.

Straatverlichting.
Wijziging van de branduren der straatlantaarns

154.

Vergunningsrecht.
Vaststelling der modellen van kohieren

132,

