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No.7.

SETULEN van het verhandelde in de Openbare
Vergadering van den Raad der Gemeente Makassar, gehouden op Donderdag, den 2en Mei 1918, ten Raadhuize.
Voorzitter : Assistent-Resident J. Breukink.

AGENDA:
1.
2.

Arresteering van de Notulen der Vergadering van 23
April 1918.
Benoeming van een Rooimeester.

3.

Afvaardiging naar het op 19 en 20 Mei 1918 te Batavia te houden Decentralisatiecongres.

4.

Voorstel-De Bruïne tot toekenning aan de Gemeenteambtenaren van een duurtetoeslag op den voet der Gou-

vernementsregeling.
5.

Voorstel tot afkoop van

Inlandsche bezitsrechten op

een perceel, gelegen in Kampong Wadjo, kadastraal

bekend onder Sectie C No. 3367-gedeeltelijk.
6. Aanwijzing van een lid:
a. der Commissie tot uitbrenging van een rapport inzake Gemeentebibliotheek ;
b. van het Stembureau 1917/1918;
c. der Commissie tot voorbereiding van Gemeentelijken
Woningbouw in Kampong Malokoe ;

d. der Commissie tot bestudeering van, nêt vraagstuk
‚ van goedkoope woningen, door den Kerkeraad alhier aanhangig gemaakt;
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e, der z. g. „Visscherij-Commissie ;
wegens bedanken als zoodanig van den heer W.C,
Snel.
7. Schrijven No. 120/E4 dd. 18 April 1918 van den Gou-

verneur van Celebes en Onderhoorigkeden betr. Commissie van toezicht voor de in den loop van dit jaar
te dezer stede te openen

landers.
8.

Ambachtsschool voor In-

Rapporten der Commissie voor dê Financiën inzake
accoordbevinding der verantwoordingen :

|

a. van den Gemeentesecretaris over het 1e kwartaal 1918:
b.

„

»„ Directeurder G.W.

„

„ le

k

"

C.

»„

» Keurmeester

B

‚a

e

d.

„

_„ Gemeentecollecteur

„

„ le

”

5

€.

„

_„ Marktmeester

„

„le

on

Î.

„

__„ Ambtenaar belast met de inning der Hon-

denbelasting over het le kwartaal 1918;

‚ Gemeentekashouder over de maand Februari
1918.
9. Rekest dd. 19 Maart 1918 van de N. V. Okefabriek
„Insulinde’’ inzake aanleg eener buisleiding.
10. Voorstel-Snel tot herziening van ’s Raads besluit ddo.
1 Februari 1918 inzake ontslagverleening aan den
Commies in tijdelijken dienst J.E.E. Frieser, in dien
8.

;)

zin, dat de woorden: „wegens ongeschiktheid,“ komen

te vervallen.

„Aanwezig zijf de leden: Baba Soeleiman, J. C. de Bruïne,
W. F. van Campen, Hadji

Hamzah daeng Mapata,

Mohamad

Saleh,

H. Mesman, Nio Eng

mn HOR
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Boe, Mr. H. A. Pet (verschijnt bij behandeling
van punt 4 der Agenda), W.C. Snel, A. W. G.
Stigter (verschijnt eenige minuten na opening _
der Vergadering), J. H. Stocksmeier, The Liong
Tjiang en G. Wieland.
Afwezig

met kennisgeving is het lid J. A. E. van Deursen.

Er is één vacature: (M. C. H. Buné).
Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.
Te 6.40 ure des avonds opent de Voorzitter de Vergadering.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Vergas
dering van 23 April 1918.
De Voorzitter. De concept-Notulen zijn nog niet bij alle
Raadsleden in rondlezing geweest, zoodat ik voorstel de
arresteering te verdagen tot de volgende zitting.

Aldus wordt besloten.

Punt 2: Benoeming van een Rooimeester.
De Voorzitter. Ik geef in overweging de behandeling
van dit punt even uit te stellen, daar een der leden, die

de betreffende voordrachten opmaakte, n.l. de heer Stigter, eerst straks ter Vergadering zal komen.
De Raad vereenigt zich met het voorstel.

Punt 3: Afvaardiging naar het op 19 en 20 Mei
1918 te Batavia te houden Decentralisatiecongres.
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De Voorzitter. Het is- U allen bekend. dat de Raad

eene uitnoodiging ontving van het Bestuur der Vereeniging
voor Locate Belangen, om eenige afgevaardigden te zenden naar bedoeld congres. Wenscht een der leden iemand

voor te dragen ?

De heer De Bruïne.… Het verslag der betreffende congressen wordt in druk uitgegeven en ín rondlezing gezon-

den, zoodat ik het ongewenscht acht, in dezen duren tijd

iemand af te vaardigen. Die afgevaardigde kan toch niets
praesteeren, wijl het speciale onderwerpen geldt. Ik acht
de uitgave niet gemotiveerd, eene reis van "Makassar der-

waarts is te kostbaar, daarmede is tevens minstens een

week gemoeid, waardoor groote verblijfuitgaven ontstaan.
De Voorzitter Er is weliswaar een bedrag van f 500. —
voor het doel uitgetrokken op de begrooting, doch het

behoeft natuurlijk niet te worden uitgegeven.

De heer Snel. Ik acht de kwestie van zóóveel belang,

dat, waar de Raad reeds eenmaal werd vertegenwoordigd,
ik eene afvaardiging aanbeveel. Van het medewerken der
Locale Raden hangt het welslagen van het Congres voor

een groot deel af. Er dient belangstelling gewekt te wor-

den voor het goede doel der Vereeniging en daarom acht

ik afvaardiging ook dit jaar noodzakelijk.

Weliswaar wor-

den de praeadviezen gedrukt rondgezonden, doch juist de
te voeren debatten zijn van het allergrootste belang. Het
onderwerp „Woningbouw“ zal o. a. worden besproken,
een vraagstuk, ook van groot belang voor deze

Gemeente,

zoodat uit de debatten veel te leeren is. Zendt de Raad
een of twee afgevaardigden, die een analytisch verslag samenstellen, dan wordt studiemateriaal verkregen, de decentra-
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lisatie rakende. Het niet aanwenden van hetop de begrooting uitgetrokken bedrag, lijkt me misplaatste zuidigheid
toe,

De Voorzitter.” Wie zal gaan ?
De heer Van Campen: Ik stel voor, den Voorzitter af te
vaardigen.
De Voorzitter … Ik weet niet, of mijn onmiddellijke chef,

de Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, wel verlof zal willen verleenen.
De heer Stocksmeier.… Ik vertrouw, dat die Hoofdambtenaar het verlof wel zal toestaan.

De heer De Bruïne. Als twee personen worden afgevaardigd, is het uitgetrokken bedrag niet toereikend.
De heer Wieland .… Een juist en betrouwbaar verslag kan

zoo’n afgevaardigde toch niet uitbrengen, dáárom behoeft
dus niet te worden afgevaardigd. Afvaardiging lijkt me

niet noodig. Verleden jaar werd iemand gezonden, doch

het door hem uitgebracht verslag leek naar niets!
De heer Snel. Ik bracht een zeer uitvoerig verslag ver-

leden jaar uit.

|

De Voorzitter: Ik acht me niet den aangewezen persoon

voor afvaardiging.

De heer Wieland. U zoude tevens de installatie van

den Volksraad kunnen bijwonen.

De Voorzitter. Ik weet niet, of ik eene afvaardiging

kan aannemen.— Thans middels stemming bepaald, of al
of niet een afgevaardigde zal worden gezonden.

Met op één na algemeene stemmen wordt tot afvaardi-

ging besloten.
De Voorzitter” Nu nog eene keuze gedaan.
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De Voorzitter vereenigt op zich 10 stemmen, de heer

Stigter en de heer Baba Soeleiman ieder een stem.

De Voorzitter. Aan den Gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden zal ik in mijne kwaliteit van AssistentResident verlof vragen om de reis naar Java en terug te
ondernemen. — De heer Stigter, thans ter Vergadering ge“ komen zijnde, kan punt 2 der Agenda in behandeling wor-

den genomen, t. w.

|

Benoeming van een Rooimeester.
De Voorzitter vervolgend: Ter vorige Vergadering werd
reeds opgemerkt, dat in principe ware uit te maken, of
aan den wensc: der Regeering om geen

Waterstaatsper-

soneel in dienst der Locale Raden te doen overgaan, zal
worden tegemoetgekomen. De heeren Stigter en Wieland
hielden rekening met dit verlangen: en maakten daarom
eene tweeledige voordracht op.
De heer Var Campen … Er werden middels advertenties
sollicitanten opgeroepen naar de vaceerende betrekking van
Rooimeester op eene aanvangsbezoldiging van f 400.— per
maand, terwijl No. 1 van de voordracht, een aanvangssalaris van f 500.—- per maand eischt, met een maximum van

f 700. — per maand. Het wil me daarom billijk voorkomen,
alvorens over te gaan
eene nieuwe
licitanten

de

definitieve

aanstelling,

vproeping van sol-

op de voorwaarden, als gesteld door nummer
voordracht.

Wellicht melden zich nog

candidaten aan dan degenen,

dracht staan.
in

eene

annonce te plaatsen ter

1 der betreffende
betere

tot

die op de

voor-

Ook de billijkheid brengt mede, anderen

gelegenheid

te

stellen,—

nu een hooger aan-

vangstractement zal worden toegekend, — mede te solliciteeren.

— IT —
De Voorzitter. Bij een aantal van 21

3 Mei 1918,”
sollicitanten kan

die overweging toch niet den doorslag geven. U volgt dus
de opgemaakte voordracht, of U volgt die niet!

De heer Van Campen … Ik acht het niet billijk, annonces te plaatsen ter oproeping van soilicitanten op eer aanvangssalaris van f 400— per maand, terwijl een salaris

van f 500.— per maand wordt toegekend !
De heer Stigter … Billijkheidsoverwegingen kunnen buiten beschouwing blijven. Het gaat erom, een goed rooimeester te erlangen; de vraag is, zouden zich inderdaad
betere sollicitanten aanmelden ? Als een salaris van f 500. —
wordt opgegeven als aanvangsbezoldiging, dan zullen zich
well‘cht ook candidaten voordoen, die f 600.— per maand

eischen. Op die manier kan men toch aan den gang blijven! Onlangs solliciteerde een commies, die eveneens eischen

stelde betreffende zijn salaris.
|
De heer Van Campen … Juist, en toen werd dan ook eene
nieuwe advertentie geplaatst !
De Voorzitter

Echter, bij gebrek aan voldoende, ge-

schikte sollicitanten.
‚De heer Stigter De Gemeente dient den meest-geschikten candidaat aan te stellen.

De heer De Bruine.” In de oproepingsadvertenties wordt

slechts het aanvangstractement vermeld, verder is er niels
bepaald. Zulks geldt ook voor de betrekking van IngenieurDirecteur der G. W. Waarom niet meerdere inlichtingen in

‘de annonces opgenomen ?
De Voorzitter Eene regeling der salarissen is in be-

handeling bij de Commissie voor de Financiën.
De heer De Bruïne, Een maximum-salaris van f 700.—
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voor een rooimeester is in vergelijking met dat van een
Directeur der G. W. te veel. Welke bezoldiging moet een

Directeur der G. W. dan wel hebben ?

|

De Voorzitter. Eerst ware te stemmen over het al of
niet volgen van het Regeeringsbeginsel.
De heer De Bruïne. Alleen indien de omstandigheden
het noodzakelijk maken, ware Gouvernementspersoneel in

Gemeentedienst aan te stellen.
De Voorzitter. Degene, die het meest betaalt,

zal de

beste en de meeste sollicitanten lokken.

De heer Snel. Ik kan

gedeeltelijk met het idée-Van

Campen me vereenigen, echter mag

geen hooger salaris

worden uitgekeerd dan de begrooting voor dit jaar aan-

geeft. Alleen. de Directeur der G. W., die eveneens voor
Rooimeester solliciteert, mag natuurlijk niet in salaris achter-

uit gaan, daar bij de bepaling van diens salaris toch zeker
de dienstjaren bij deze Gemeente moeten medetellen.

Wil

de Raad aan een buitenstaander f 500.— aanvangstractement toekennen, laat

dan worden gewacht,

totdat dat be-

drag kan worden betaald door deze Gemeente. Op advies
van den heer Stigter-zelven werd bij de

vaststelling der

loopende begrooting gerekend op een salaris van f 400.—
per maand voor den te benoemen Rooimeester!
De heer Stigter … Deze laatste opmerking is onjuist, reeds
eerder heb ik gezegd, dat een dergelijk ambtenaar minstens f 500. — per maand moet verdienen.

Wij tasten in

„den blinde met salarisregelingen, wij missen als jonge Gemeente de lijn door ondervinding aangewezen. De Raad

kan nog niet beoordeelen, hoeveel moet worden betaald.
Er meldden zich vele sollicitanten aan, is er nu iets tegen,
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aan iemand, die buitengewoon geschikt is voor de be-

treffende betrekking, f 100.— salaris per maand méér te
geven dan aan een ander? Het is een lastige, verantwoordelijke betrekking. Toevallig werd het minimumsalaris op
f 400, — gesteld, het had even goed op f 500.— of f 600. —
kunnen

worden bepaald.

Vooral waar het een pas ge-

creëerd ambt betreft, hangt veel af van den aan te wijzen persoon, hij kan die afdeeling in slechte of goede banen leiden. De betrekking eischt veel vertrouwen, en veel
tact om met het publiek om te gaan.
De heer Wieland Inhet Bataviaasch Nieuwsblad kwam
dezer dagen een berichtje voor, onder het hoofd „Staking

van

Gemeentepersoneel”, dat de

Batavia in

Gouvernementsdienst

Gemeentesecretaris te
zoude overgaan. Zoude

het ‘Gouvernement den Gemeenteraad daarin hebben ge-

kend? Ik vermoed van niet, en als het Gouvernement geen
égards in acht neemt tegenover de Gemeenten, dan behoeven
deze dat ook niet te doen ten opzichte van het Gouvernement!

De Voorzitter De betreffende Regeeringscirculaire spreekt
van technisch personeel. Zal de Raad aan het billijk verzoek der Regeering voldoen of niet ?
De heer De Bruïne. Zooveel mogelijk dient de wenk
der Regeering te worden opgevolgd.
De heer Stigter Als onder de niet-Gouvernementsambtenaren een geschikt candidaat is, dan eerst kan aan den
wensch der Regeering worden tegemoetkomen.
De Voorzitter U acht vijf personen geschikt, de keuze
is moeilijk.
De heer Stigter.

De stemming zal wel

het meest geschikt wordt geoordeeld,

uitwijzen, wie
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De heer Stocksmeier… Wordt een Gouvernementsambtenaar benoemd, dan zoude onder de aandacht der Regeering.
kunnen worden gebrac’t, dat het verkrijgen van personeel

voor de Buitenbezittingen zoo moeilijk is,en hoe gaarne deze
Raad aan het verlangen der Regeering tegemoet wil komen,

dit daarom niet altijd mogelijk zal blijken.

E

De Voorzitter Die zelfde moeilijkheid heeft het Gouvernement zeker ook met de werving van

personeel voor

de Buitenbezittingen !
De heer Snel.

In te

plaatsen

oproepingsadvertenties

moet maar worden gezet „salaris naar bekwaamheid”, dan

kan ieder sollicitant zijneeischen zelf stellen. Het gaat
niet aan, eene begrooting,

slechts drie maanden

ín Wer-

king zijnde, te veranderen. De Raad moet zich aan de begrooting houden.

De heer Stigter Ter wille van een principe zoude dus
de Raad een geschikt
van f 100—

persoon laten loopen! Een bedrag

per maand méér,

in verband met gebleken

geschiktheid is beter dan het betalen van f 100,— minder,

zonder die wetenschap.

De Voorzitter … Thans het voorstel-Snel in stemming gebracht, om geen hooger
per maand te verleenen.

aanvangstractement dan f 400. —
|

Dit voorstel wordt met 3 tegen 9 stemmen verworpen.

De heer Snel. Ik wilde eenige inlichtingen vragen omtrent de opgemaakte

voordracht, zonder deze kan ik mij

„geen goed oordeel vormen. Van een candidaat wordt o. m.
beweerd, dat hij, wel geschikt zal zijn, „omdat de N.I,S.
geen informaties wilde verstrekken,” doch merk ik op; dat in

principe de N.I,S. nimmer inlichtingen verschaft. Waarom

en DOT
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is de heer H. de Munnik nummer 1 geplaatst op de voordracht en niet een ander?

Als een geschikt ambtenaar in

Gemeentedienst zich aanbiedt voor

rooïimeester,

waarom

dien niet de voorkeur gegeven ?
De heer De Bruïne… Reeds eerder werd in principe door
den Raad besloten, personeelkwesties in geheime zitting te
behandelen. Het is niet gewenscht de gevraagde inlichtingen in het openbaar te verstrekken.

De Voorzitter De Technische Commissie voegde aan

de voordrachten

een zakelijk rapport toe,

genoeg.

|

er is keuze

De heer Stigter Alle overwegingen, waarom Jan, Piet

of Klaas niet No. 1 op de voordracht werden geplaatst, zijn
niet op te sommen. Dat de heeren De Munnik en Ginsel

No. 1 en 2 op de voordracht staan, is voor de hand liggend, zij werken onder mij en kan ik hen

daardoor het

best beoordeelen. Wordt een van beiden door de Gemeente
benoemd, dah raak ik een ambtenaar kwijt, heb erzelf dus

den last van. Verdere uitlegging omtrent al of niet geschiktheid te geven, is niet doenlijk in openbare zitting.

De heer Wieland „…
bij verschillende

voordracht van

Ik vermeen, dat het

benoemingen

Raadslid Snel

heeft opgemerkt,

dat de

B. & W. ín Holland steeds wordt gevolgd!

Hij zelf schijnt er nu vanaf te wijken.

De heer Snel.”

Die voordracht wordt bijna altijd ge-

volgd.

Bij schriftelijke stemming verkrijgt de heer
nik 6 stemmen, de heer A.J. Sackman
stemmen,

H. de Mun-

een gelijk

zoodat de volgende Vergadering de

zal brengen.

aantal

beslissing

ie

Si
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Punt 4: Voorstel-De Bruïne tot toekenning aan de
__Gemeente-ambtenaren

van een

duurte-

toeslag op den voet der Gouvernementsregeling. .
|
‘
De Voorzitter Bedoeld voorstel is U allen bekend. Hedenochtend kwam een amendement van den heer Snel in,

van den volgende ingoud:

Ongehuwden; _
Beneden f 50 —

|

Gehuwden.

250

idem 35 °/,.

Boven f 50.— t/m f 100.— 20 °/;
„

_»„100—

„

idem 30/4.

„200.— 10%

_

idem 200/,.

boven f 200 — t/m f 300.— 10°/,
De heer Van Campen. Het voorstel-De Bruïne zal een
bedrag van f 2802.—

per jaar mèêr aan salarissen vor-

deren.

De heer Snel. Ik kwam tot de conclusie, \dat het voorstel-De Bruïne f 6000.— meer per jaar zal kosten dan
thans

wordt betaald. Sommige Raadsleden huldigden het

principe, dat de Raad vóór moest gaan met het

van een duurtetoeslag,

ook de heer

toekennen

De Bruïne kon zich

daarmede vereenigen, mits de extra kosten zouden kunnen
worden gevonden

uit de opbrengst der eventueele heffing

van opcenten op de Oorlogswinstbelasting, omdat de toekenning van een duurtetoeslag aan Gemeente-ambtenaren
op andere basis, de ontevredenheid zoude opwekken van

_ de Gouvernementsambtenaren. Het heeft

me daarom hoo-

gelijk verbaasd, de wijze van motiveering van dit Raadslid
te vernemen.

Van

„ontevredenheid wekken’ zoude geen

sprake zijn geweest, indien deze

Gemeente ware vóór-
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gegaan, immers het Gouvernement zoude het goede voor-

beeld wel hebben gevolgd. In Holland Skeeren 600 'Ge-

meenten hoogere- salarissen aan onderwijzers uit dan het

wettelijk vastgestelde minimum. Die onderwijzers zijn toch

zeer trouwe dienaren van het Vaderland en Vorstenhuis!
en geen onrustzaaiers! In het voorstel-De Bruïne sprak

niet: het lid van den

vernementsambtenaar.

Gemeenteraad, doch de Gou-

Deze heer was eerst

vóór het ver-

leenén van duurtetoeslag, mits betaald uit de oorlogswinst-

belasting-opcenten, doch. toen het op stemmen aankwam;
stemde hij tegen, waardoor het vóorstel kelderde.

De heer Stocksmeier… De Raad kan thans niet precies de

de financieele gevolgen der voorstellen nagaan, het ware
daarom gewenscht, alvorens te decideeren, de Commissie
voor de Financiën

uit de noodigen

te dienen.
De heer De Bruïne

ter zake van advies

Ingaande op het verwijt aan mijn

adres gericht door het lid Snel, deel ik mede, dat ik hand-

haaf mijne meening, dat een Raad als onderdeel van het
centraal gezag, niet nòg

méér moeilijkheden

aan de Re-

geering in den weg mocht leggen door vóór te gaan met
het toekennen van een duurtetoeslag. Moge ik aanvankelijk
vóór het verleenen van duurtetoeslag zijn geweest, daarna
tòch tegen

hebben gestemd,

mensch zich kan bedenken.

dan blijkt daaruit,

dat een

Het Gouvernement kon toch

veel beter nagaan dan eene kleine, jonge Gemeente, of de
nood inderdaad zòò hoog was gestegen, dat het verleenen
van duurtetoeslag noodzakelijk werd

(De heer Mr. Pet verschijnt ter Vergadering).

De heer Stigter. Besloten was, duurtetoeslag aan de

2 Mei 1918.
ambtenaren dezer
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Gemeente toe te kennen, indien opcen-

ten mochten worden geheven op de O,W. belasting. Het voor-_
stelom der Regeering dat verzoekvoor te brengen werd ver-

worpen, thans komt ten derde male het voorstel omtrent

duurtetoeslagverleening in den Raad. Het Gouvernement
geeft thans duurtetoeslag, doch dat heft dan ook oorlogs-

winstbelasting, de Gemeente ontvangt daarvan : iets ! Bovendien, de tractementen,

welke deze Gemeente aan hare

ambtenaren betaalt, zijn zeker niet lager dan die betaald
door het Gouvernement, — integendeel.

De heer Van Campen … Het geld ter bestrijding der extrakosten is wel te vinden:

de opbrengst

van het vergun-

ningsrecht is erg mede gevallen.

De heer Stigter … Straks blijkt, dat de opbrengst eener
andere belasting zeer is tegengevallen! Er is voor mij geen
reden, van meening te veranderen, ik zal dan ook tegen

stemmen.
De Voorzitter

5

E

De Regeering kwam tegemoet aan de

wenschen Harer ontevreden ambtenaren, ik acht het ver-

leenen van een duurtetoeslag aan de Gemeente ambtenaren
wel gemotiveerd.
|

De heer Mr. Pet» De vergelijking met het Gouvernement gaat niet op, de salarissen, welke het Gouvernement

uitbetaalt,

werden lang geleden

vastgesteld en sindsdien

niet herzien. Onlangs werden, naar de heer Van Campen
opmerkte, verscheidene bezoldigingen door den Raad belangrijk verhoogd.

De Voorzitter» U stemt dus tegen ?°

De heer Mr. Pet … Ja; toen het salaris van een commies

ter Gemeentesecretarie ter sprake. werd. gebracht, heb ik
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den heer Snel ettelijke keeren hooren zeggen, dat een tractement van f 200.— per maand voor deze betrekking niet
te laag is, doch andere redenen oorzaak waren van het niet

solliciteren van geschikte candidaten.

De Voorzitter” Het ware aan te bevelen,

|

de Commissie

voor de Financien uit te noodigen, een rapport ter zake
‘uit te brengen, waarna definitief kan worden beslist. Wil
de Raad stemming omtrent het al of niet verleenen van duurtetoeslag, dan kan daartoe worden overgegaan.
Met 3 tegen 10 stemmen wordt besloten geen duvurtetoe-

slag aan de Gemeen'e-ambtenaren te verleenen.

Punt 5: Voorstel tot afkoop van Inlandsche bezits-

rechten op een perceel, ge'egen in kam-

pong Wadjo, Kadastraal bekend onder sectie C no. 3367-gedeeltelijk.

De Voorzitter: De Technische Commissie, welke werd ver-

zocht te willen d'enen;van raad, voldeed hieraan nog niet, zoo-

dat ik in overweging geef, dit punt van de Agenda afte voeren.
Aldus wordt besloten.

Punt 6: Aanwijzing van een lid:
a.

der Commissie tot uitbrenging van een rapport
inzake Gemeentebibliotheek ;

b.
C.

van het Stembureau 1917/1918 ;
der Commissie tot voorbereiding van Gemeentelijlijken woningbouw in kampong Malokoe;

d.

der Commissie tot bestudeering van het vraagstuk
van goedkoope

woningen, door den

alhier aanhangig gemaakt ;

Kerkeraad

|

.

2 Mei 1918, »
e.
â.
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der z g. „Visscherij-commissie.”
Met op één na algemeene stemmen wordt de heer
H. Mesman aangewezen.

b.

|

Met op twee na algemeene stemmen wordt de
heer The Liong Tjiang gekozen.

C.

De heer W.F. van Campen vereenigt op 4 na

algemeene stemmen op zich.
De Voorzitter .… Wil de heer Snel de op woningbouw
betrekking hebbende bescheiden afdragen aan zijnen vervanger ?

De heer Snel. Zeker; ik ben ook bereid de eerste zit-

ting der Commissie desverlangd bij te wonen tot het geven van inlichtingen.
d.
Met op twee na algemeene stemmen wordt gekozen de heer H. Mesman.
e.
De heer Mesman. De betreffende Commissie

heeft de aanhangig gemaakte kwestie geregeld,
de menschen zijn nu tevreden,

De Voorzitter Een rapport werd hog steeds niet ontvangen, dat ware alsnog ín te dienen.
Met op drie na algemeene stemmen

wordt verkozen de

heer Nio Eng Boe.
‘De verkozenen verklaren allen, zich de benoeming te

willen laten welgevallen.

Punt 7: Schrijven No 129/E4 dd. 18 April 1918
van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden betr. Commissie van toezicht
voor de in de loop van dit jaar te dezer stede

te openen ambachtsschool voor Inlanders.
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De Voorzitter … De Gouverneur deelt mede, gaarne te zien,
dat dit College een lid aanwees om zitting te nemen in
de betreffende Commissie van Toezicht.
De heer Stocksmeier… Het is zeer te waardeeren, dat de

Gouverneur zich met dit schrijven tot den Raad wendde.

Met op twee na algemeene stemmen wordt besloten den
heer H. Mesman voorte dragen als zoodanig.

Punt 8: Rapporten der Commissie voor de Financiën

inzake accoordbevinding der verantwoor-

dingen:

a. van den Gemeentesecretaris over het le kwartaal 1918;
b. „
_»„ Directeur der G.W. „
»„ Îe
»
k
C. _„
_» Keurmeester
En 1e
E
.
d. „
_„ Gemeentecollecteur „_ „ le
»
»
e.

„

_„

Marktmeester

f.

„

_»„

Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelasting over het le kwartaal 1918;

8.

»

_v

Gemeentekashouder over de maand Febr. 1918.

„Te

ns

”

Worden voor kennisgeving aangenomen.
De heer Van Campen In eene onlangs gehouden Raadszitting maakte de heer Mr. Pet er der Financieele Commissie een verwijt van, dat begrootingsposten belangrijk
waren overschreden, zonder dat de betreffende

Commissie

ingreep. In verband hiermede confereerde ik met het inmiddels afgetreden lid dier Commissie, den heer Snel, om

maatregelen te nemen ter voorkoming daarvan. De Secretaris dient m. i. te worden gemachtigd,

geen mandaten te

doen opmaken, indien een begrootingspost daardoor zoude

— 8 —
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worden overschreden. Het indienen van eene specificatie
der verschillende posten, als voorgesteld door den heer

Snel, heeft weinig nut, want in April b. v. geeft een post

nog f 2000.- overschot aan en in de volgende maand wordt
gemandateerd tot een bedrag van .f 5000.-, zonder dat
iemand daarop aanmerking maakt.
De heer Snel. Vóórdat de post wordt overschreden,

ware speciale machtiging daartoe te vragen. Het indienen
van een staat als aangegeven door mij, is aanbevelenswaardig en levert niet ‘veel werk op.

De Voorzitter” Den chefs van dienst ware op te dragen,

elke maand een specificatie in te dienen, terwijl overschrijdingen zonder bijzondere machtiging daartoe, niet geoorloofd zul

len zijn in den vervolge.

Aldus wordt besloten.

|

Punt 9: Rekestdd. 19 Maart 1918 van de N. V. Oliefabriek „Insu'inde”, inzake aanleg eener

buisleiding.
Wordt besloten der Technische en Financieele Commissie
te verzoeken te willen dienen van raad en bericht omtrent
de aan bedoelde Maatschappij door de Gemeente te stellen
voorwaarden.

Punt 10: Voorstel=Snel tot herziening van ’s Raads

besluit ddo. 1 Februari 1918 inzake ont-

slagverleening aan den Commies in tijdelij=
ken dienst J. E.E. Frieser, in dien zin, dat
de woorden : „wegens ongeschiktheid“,
komen te vervallen.
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De heer Stocksmeier … Ik herhaal mijn voorstel, ter vorige Vergadering gedaan, om dit punt in geheime zitting te
behandelen, het voorstel-Snel toch betreft een personeel-

kwestie,
De heer Wieland. Ik heb een voorstel van verdere
strekking, n.l. om het voorstel-Snel in het geheel niet in

|

behandeling te nemen.

De Voorzitter: De motie-Wieland luidt:
„De Raad der Gemeente Makassar,

„Bijeengekomen in eene

Openbare zitting

op den Zen

„Mei 1918,
„Gelet op punt 10 van de Agenda dezer

Vergadering,

„Overwegende, dat geen termen aanwezig zijn omop de
„kwestie-Frieser nader terug te komen, wijl reeds van alle
„kanten voldoende belicht zijnde, dat het voorts niet wen-

„schelijk wil voorkomen op een eens genomen beslissing
„terug te komen, hebbende zich immers geen nieuwe ge-

|

n

„zichtspunten geopend.

Besluit:
Dit punt van de Agenda af te voeren, derhalve nóch in
openbare nóch in besloten zitting in behandeling te nemen.’

De heer De Bruïne: Mits nieuwe

gezichtspunten zich

openen, ben ik steeds bereid, terug te komen op een ge|

nomen beslissing.

De Voorzitter Ik wilde vragen, of de Raad behande-

ling in eene zitting met gesloten deuren verlangt. Het was
tot nu toe usance, dat de Raad een geheime zitting goedkeurend, niet daarover speciaal hoofdelijk stemde.

Met die

te

worden

van

ouds

gebroken.

gevolgde

methode

dient

thans

2 Mei. 1918.
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De heer Snel: Tot nu toe werd omtrent het behandelde
in geheime zittingen geen geheimhouding opgelegd, indien
niet speciaal verzocht. Ik geef toe, dat de bepalingen der

L. R. O. nooit nauwkeurig zijn opgevolgd, wat deze kwestie

betreft. Ik ben tegen het behandelen van mijn voorstel in
geheime zitting.
De Voorzitter … Derhalve thans gestemd over het al of niet

behandelen van het voorstel in geheime zitting.

Met op (wee na algemeene stemmen wordt besloten tot
behandeling der kwestie in eene zitting met gesloten

deuren, -

Te 9—. ure des avonds gaat de Raad in eene zitting

met gesloten deuren over.
Voor de opmaking :
De Secretaris:
A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering
van 18 Juni 1918.
De Voorzitter,

J. BREUKINK.

ALPRABETVOCHREGISTER.
Bladz.

Ambtenaren.
Besluit tot aanstelling van een Rooimeester op
een aanvangsbezoldiging

van f 500.— per

maand

200.

Staking van stemmen bij de keuze van een
Rooimeester

201,

Verwerping van het voorstel-De Bruïne

tot

verleening van een duurtetoeslag aan Gemeenteambtenaren

205.

Voorstel-Snel in zake ontslag Commies Frieser
wordt in geheime zitting behandeld

209.

Commissies.
Aanwijzing van het Lid H. Mesman tot lid der
Commissie tot uitbrenging van een rapport in
zake Gemeentebibliotheek

206.

en tot lid der Commissie tot bestudeering van
het vraagstuk van goedkoope woningen, door
den Kerkeraad alhier aanhangig gemaakt

205.

en tot lid der Commissie van Toezicht op de
te openen Ambachtsschool

207.

Aanwijzing van het Lid The Liong Tjiang tot
3de lid vau het Stembureau

206.

Aanwijzing van het Lid Van Campen tot lid
der Commissie tot voorbereiding van Gemeentelijken Woningbouw in kampong Malokoe

206.

II
Bladz.

Commissies.

Aanwijzing van het Lid Nio Eng Boe tot lid
der z.g. „Visscherij Commissie”

206.

Comptabiliteit.
Besluit in zake het niet-overschrijden van be-

|

grootingsposten

208.

in zake accoordbevonden verantwoordingen
van comptabele ambtenaren

207.

Rapporten der Commissie voor de Financiën

Diversen.

Besluit tot afvaardiging naar het Decentralisatie-congres van den Voorzitter van den Gemeenteraad

195.

Gronden.

Aanleg eener pijpleiding door de N.V. Oliefabriek Insulinde”

208.

Afvoering van de agenda van het voorstel
tot afkoop van Inl. bezitsrechten op een perceel in kampong Wadjo

205.

Notulen.
Uitstel van de arresteering der Notulen van

het verhandelde in de den 23en April 1918 gehouden Raadszitting

193,

