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5 juli AMS

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare
|

Vergadering van den Raad der Ge-

meente Makassar, gehouden op Vrijdag, den Sen Juli 1918, ten Raad-

huize,
Voorzitter » Assistent-Resident J. Breukink.
me

AGENDA:
1, Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van 17
en 18 Juni 1918.

2. Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw-verkozen lid, den heer H. W. van der Voort,

3. Instelling en aanwijzing eener Huurcommissie,
4, Benoeming van een Ingenieur-Directeur der Gemeentewerken.

5. Voorstel-Stigter tot het verhoogen van de bezoldiging
van den fd. Rooimeester van f 200.— op f 250. — per

maand.

6. Schrijven dd. 28 Juni 1918 van het lid van den Raad
mededeeling, dat hij voor het lidmaatschap van alle
Commissies, waarin hij zitting heeft, wenscht te bedanken.
7. Beschikking op het verzoek van het Bestuur der So-

cieteit „De Harmonie” alhier dd. 10 Februari 1918, in
zake bouw van een nieuwe sociëteit.
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8. Schriftelijk verzoek dd. 27 Juni 1918 van den ten Kler
ter Gemeentesecretarie alhier, W. A. Rembet, om op-

genomen te mogen worden in vasten dienst dezer Gemeente.

Ì

9. Schrijven dd. 23 Juni 1918 van het Bestuur der Vereeniging „Openbare Leeszaal en Bibliotheek” te Samarang, houdende het verzoek één exemplaar van alle

van de Gemeente uitgaande gedrukten te mogen ont-

vangen.
n
10. Beslissing in zake aanvrage der N. V. Oliefabrieke

“___„Insulinde”, betreffende aanleg eenor buisleiding.

Aanwezig zijn de leden: J.C. de Bruïne, W. F. van Campen,

H. Mesman, Nio Eng Boe, Mr. H. A. Pet, W.C.
Snel, A. W.G. Stigter, J. H. Stocksmeier, (verschijnt

eenige minuten na opening der Vergadering), The
Liong Tjiang en G. Wieland.

Afwezig

met kennisgeving zijn de leden : Baba Soeleiman,
Hadji Mohamad Saleh en Hamzah daeng Mapata
(allen wegens verhindering).
Zonder kennisgeving is afwezig het lid: J. A. E.
van Deursen.
Er is één vacature: (M. C. H. Buné).

Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.

— U —-
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Te 7.— ure des avonds opent de Voorzitter de Verga:

dering.

De Voorzitter: De concept-Notulen der den 17en Juni

j.l. gehouden Raadszitting werden ook toegezonden

aan

den Directeur der N.-l, Gasmaatschappij, tijdelijk te Soera-

baia vertoevende, die eene wijziging voorstelt, waarmede

de Raad zich ongetwijfeld kan vereenigen.

De concept-Notulen, aldus vervolgt de Voorzitter, van de
den volgenden avond gehouden Vergadering, werden met
enkele opmerkingen van niet ingrijpenden aard terugontvan-

gen. Voorgesteld wordt de beide Notulen goed te keuren
en te arresteeren.

Conform wordt besloten.

Punt 2: Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw-verkozen lid, den heer H. W. van
der Voort.

De Voorzitter doet den geloofsbrief en de verder ingekomen bescheiden onder de leden circuleeren.

Niemand eenige opmerkingen hebbende, wordt tot toe-

lating van den heer Van der Voort besloten.

Punt 3: Instelling en aanwijzing eener Huurcommissie.
De Voorzitter: De op deze kwestie betrekking hebbende

stukken zijn in rondlezing geweest en het is U bekend, dat
ik op eigen initiatief aanraking zocht met de Gemeentenaren, zoowel huurders als verhuurders van woonhuizen,door op 24 Juni j.l. eene bijeenkomst te houden, waarbij
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óók enkete Raadsteden tegenwoordig waren. Ek heb den

- indruk gekregen, dat, alhoewel de instelling eener Huur-

cötttrtissie stiet direct-noodzakelijk kan worden genoemd,

deze toch oogst-gewenscht is en is het in verband dáármede, dat ìk dit punt op de Agenda deed plaatsen, de bestissing geheet aan den Raad overlatende.
De heer Mesman: Ik acht de instelling van eene HuurEommissie niet wenschelijk, wijf deze inbreuk maakt op de
teehter der verhuurders. Er wordt steeds beweerd, dat

eigerräárs van huizert „kapitalisten” zijn, doch ik ken amb-

tenaren, employé’s van handelshuizen enz, die hun bespaard

geld vastleggen in een huis, als zijnde eene goede geldbelegging. Het is hurt toch niet kwalijk te nemen, dat zij hun

huis, indien op een moment veel vraag naar huizen is, zoo

duur mogelijk trachten te verhuren. Zij maken zoo ongeveer
12 ©, van kun geld in den regel. Nu komt de Huurcommissie, welke zegt, dat mag niet! Vergeten wordt echter,

dat de verschillende materialen zeer in prijs zijn gestegen,
zooals cement, lijnolie, enz. Cement deed vroeger f 6.—

per vat, nu f 20.—, Padang cementzelfs f 22—. Er wordt

vaak gesproken van „huisjesmelkerij”, omdat voor eenige
huizen een hoogere huur wordt geëischt, doch het is vaak

moeilijk het den menschen naar den zin te maken. Ik zelf

had droge huizen, de vloeren, voorzien van trasraam, met
een erf van circa 500 M?, bevattende 3 kamers, vóór- en

achtergalerij, welke een huur deden van f 40.— per maand.

Een onderwijzer kwalificeerde zoo’n huis als „krot”! Tot
welken huurprijs komt de Gemeente bij haren voorgenomen

woningbouw? Huiseigenaren zijn niet allen huisjesmelkers.
De heer Snel: Ik vermeen, dat de Raad den heer Mesman
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zeer dankbaar kan zijn voor zijn pleidooi om eene huurcommissie inderdaâd in te stellen, Het is U bekend, dat ik -

oorspronkelijk twijfelde, of de instelling ervan wel zaude

helpen, heel-hooge illusies maakte ik me niet, doch deor
de opmerkingen van den heer Mesman ben ik absoluut

bekeerd. De verhuurders maken misbruik van den noad
der kleinen door 12°/, van hun geld te maken! Ik juich het
toe, dat de wetgever de huurders in bescherming neemt.

Met een enthousiasme, dat ik nooit eerder in den heer

Mesman heb -gevonden, verdedigt

hij de belangen der

verhuurders. Zoo spoedig ‚mogelijk ware in de leemte te

voorzien, opdat niet meerderen de dupe worden van den
huizennood. De huidige duurte van bouwmaterialen heeft
alleen betrekking op nieuwbouw, met deze abnormale prijs‚Stijging houdt de Huurcommissie echter wel degelijk reke-

ning. Ik hoop, datde Raad unaniem zal beslissen eene Huur-

commissie in te stellen.

|

De heer Van Campen : Ik ben het geheel eens met den heer
Snel en ondersteun zijn voorstel tot het instellen „eener
Huurcommissie,

Het Gouvernement heeft „den Raad een

wapen aan de hand gedaan om het anbehoorlijk opdrijven

van huishuren tegen te gaan en ik hoop, dat in de Cam-

‚missie leden zullen zitting nemen, die elk zich voordoend

geval afzonderlijk zullen beaordeelen, dus elk geval ap

zichzelf beschouwen. Men klaagt hier ter stede wél over
het bovenmatig opdrijven der huurprijzen.

De heer Mesman: Wil de heer Van Campen zoo goed
zijn namen van verhuurders te noemen, die huurprijzen
noteeren, niet in verhouding tot de waarde van ‚huis en

‚perceel ?
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De heer Van Campen: Speciale namen te noemen, is
moeilijk. Een klerk te Mijnen kantore betaalde, — om een

voorbeeld te noemen —, eerst f 10,— huur per maand, werd

uit zijn huis gewerkt om aan een ander het huis voor f 15,—te verhuren, van wien thans echter f 20.— wordt gevor-

derd. Ik heb het niet over de menschen, die een huurprijs
van f 70.—/80.—/90.—per maand kunnen betalen, doch
personen met een tractement van circa f 200. —, die niet
behoorlijk onderdak kunnen komen. —
De Voorzitter: De betreffende ordonnantie onderscheidt
drie categoriëen van personen: huurders, verhuurders en

personen, die in een hôtel of Gvts. huis wonen, dus per-

soonlijk geen belang hebben bij al of niet-instelling. Zoowel op de belangen van huurders als van verhuurders werd

gelet in de ordonnantie. De stijging der prijzen van materialen houdt verband met de opdrijving der huishuren, dalen

de materialen in prijs dan kan men van zelf goedkooper

bouwen. Wil men eenvoudig met den prijs van f 20,— voor
een vat cement geen genoegen nemen, dan zouden de leveranciers zich nog weleens bedenken !

De heer Stigter: Zijn er geen afnemers van cement, dan
worden geen huizen gebouwd, ergo hooge huishuren!
De Voorzitter: Het opdrijven der huishuren wordt door
de Huurcommissie dus tegengegaan.
De heer Stigter: Met als gevolg, dat er niet meer wordt
gebouwd.
De Voorzitter: De Huurcommissie houdt wel degelijk
rekening met nieuwbouw en de hooge materialenprijzen.

De heer Stigter: Verondersteld, de Huurcommissie is

van oordeel, dat een winstmarge van 5°/, voldoende is en
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de bouwers achten dit percentage veel te laag, — dan wordt

er dus niet gebouwd.
De

Voorzitter: De vraag is te beantwoorden, — is een

Huurcommissie al of niet gewenscht ?

De heer Mr. Pet: Het gevolg van het instellen der Huurcommissie zal zijn, dat er niet wordt gebouwd.

« De Voorzitter: Het is toch vreemd, dat iets, toegejuicht

op de meeste plaatsen op Java, niet noodig zoude zijn voor

deze Gemeente !
De heer Mr. Pet; Wellicht zijn elders de huurprijzen opgedreven, hier is dat niet het geval.
De Voorzitter: Er werd dezer dagen beweerd, dat b.v,

te Bandoeng de huizen veel goedkooper zijn dan hier!
Met op twee na algemeene stemmen (de heeren Mesman
en Mr. Pet stemmen tegen) wordt besloten tot het instellen
eener Huurcommissie voor deze plaats.
De Voorzitter: Thans den datum van instelling vastgesteld.

De heer Stigter: Per 1 Augustus e. k., dan kunnen de
noodige voorbereidende maatregelen worden getroffen.

De heer Snel: Per 15 Juli e‚, k, Anders worden de inmiddels gereedgekomen nieuwe huizen tegen extra-hooge

prijzen verhuurd.
De Voorzitter: Dat zal wel zoo’n vaart niet loopen!

Z.h.s. wordt besloten de Huurcommissie per 15 Juli e. k.
in werking te doen treden.

De Voorzitter: Voorts behoort een localiteit te worden
aangewezen voor het houden van vergaderingen en het opbergen van het archief. De kosten, verbonden aan instelling

en werking der Commissie, zullen gelijkelijk over Gouvernement en Gemeente worden verdeeld. De ordonnantie stelt

et maxifmuam-vacatieloon van den Voorzitter dèr Huurcom-

missie op f 15.—, dat der leden op f 10.— per zittingsdag.

Zeirigheid wäre in elk geval te beträchten.
De heer Van Campen: De Jeden der z. g. „boóïncotn“imisste” Ontvangen f 15.— per zitting.

De heer Snel: Ik wilde juist opmerken, dat ik niet be-

grijp, waarom een Voorzitter f 15.— en tën hid f 10.e-

per zittingsdag ‘moet ontvangen. Is het gezag van ‘dien

voorzitter zoo groot, dat extra betaald moet worden? Een

bedrag van Î 8.— voor voorzitter en leden is voldoende.
Ik heb uit de kranten gelezen, dat in andere plaatsen de

werkkring der Huurcommissies als zeer omvangrijk wordt

beschotiwä en het is dáárom, dat ikeen afvonderlijk secre‘taris aan ‘de Huurcommissie wilde zien toegevoegd. Als de

Secretaris van den Gemeenteraad dit werk óók op zijne
schouders moet nemen, krijgt ‘hij, gelet op de-ondervinding

óp andere plaatsen opgedaan, te veel werk. ‘De Gemeente

Soerabaya stelde 3 secretarissen aan op eene maandbezol-

diging van f 500.—, De Secretaris van den Gemeenteraad
heeft het verbazend druk, is verschillende malen door eenige

persoriën beweerd ; het ‘is daarom beter de omvangrijke-ad-

_ministratie van de Huurcommissie niet aan hem op te

draden. ‘Er zal wel iemand bereid worden gevonden, tegen
ten ‘schappelijken ‘prijs (!), die de administratie wil voeren.
Mijn voorstel is derhalve aan voorzitter en leden der Huurcorffmissie een vacatiegeld van f 8.— toe te kennen per
zittingsdag, ‘en een specialen secretaris te benoemen op een

{ractement van f 250. — per maand.
De ‘heer Mesman : Ik acht het bedrag van f8.— te weinig,
ér ‘zal veel werk -zijn ‘te verrichten.

me MT

5 Juli 1918.

De heer De Bruïne: leder lid der Huurcommissie heeft
zijn particulier werk en acht ik f 8.— ook wel wat weinig.
De heer Wieland: Het is het gewone daggeld.
De heer Stigter: Het vacatiegeld ware zoo laag mogelijk

te houden, het lidmaatschap der Huurcommissie behoort te

worden beschouwd als eereambt. Wij, Raadsleden, stellen

ook onzen tijd zonder betaling ter beschikking der burgerij.

Een daggeld van f 8.— voor de ledenen f 12.— voor den

Voorzitter komt me voldeende voor. Het voorzitterschap

eener dergelijke commissie is geen sinecure: de Voorzitter

zal meer werk te doen hebben dan welk lid ook, heeft

bovendien de leidingen is verantwoordelijk voor een goeden
_ gang van zaken. Wat een secretaris der Huurcommissie

betreft, laat ons de zaak niet al te kostbaar opzetten, want:
de kosten worden ten slotte in den vorm van belasting door

de burgerij opgebracht. De Gemeentesecretaris acht ik uit

den aard zijner betrekking verplicht tot het goede doel mede
te werken, zelfs zonder daarvoor een hooger salaris te ontvangen. De Gemeentesecretaris is op de hoogte der Ge-

meentezaken in het algemeen, de practijk zal leeren, of de
combinatie der betrekkingen niet ten nadeele van een van
beide ambten is. Toch zoude hem een vast bedrag kunnen

worden toegekend boven zijn salaris.

. De heer De Bruïne: Ik geloof niet, dat de Huurcommissie

zooveel te doen zal krijgen en acht eene extra-toelage voor
den Secretaris daarom niet noodig, tenzij het werk zich te
veel zoude ophoopen.

De Voorzitter: De heer Mr. Pet, die 400 huizen in beheer
heeft, deelde mede, dat slechts van één huis de huur werd

opgeslagen. Veel werk zal er dus niet overblijven.
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De heer Stigter: Ik geef in overweging, den Secretaris,
behalve de vacatiegelden, eene maandelijksche toelage toe
te kennen van f 100,— per maand. Het is de vraag, wil de
Gemeentesecretaris die bijbetrekking aanvaarden ?
De Voorzitter: Ik had hem tevoren gepolst en verklaarde

hij me, gaarne zijne krachten aan de Huurcommissie te
willen wijden, over salaris werd zelfs niet door hem ge-

sproken.
_ De heer De Bruine: Geen der ambtenaren behoeft zonder

betaling extra werk te verrichten. De omvang echter van
den arbeid is nu niet te beoordeelen. Voorloopig ware hem

alleen een daggeld toe te kennen.
De heer Stigter: Als de leden: der Huurcommissie nä
eene zitting, waarbij ook steeds de Secretaris aanwezig behoort te zijn, naar huis gaan, vangt eerst het eigenlijk werk
van den Secretaris aan.
De heer Snel: Ik begrijp het voorstel-Stigter niet goed.
Dit lid geeft zelf in overweging, vacatiegelden zoo laag
mogelijk te houden, ter voorkoming van baantjesjagerij. De

arbeid der Huurcommissie dient aan de burgerij ten goede
te komen, ik ben niet tegen extra bezoldiging van den

Secretaris, doch krijgt hij ook vacatiegeld?

De heer Stigter De Secretaris is geen lid der Huurcommissie, doch wordt aan de commissie toegevoegd.
De heer Snel. Hij verricht dus extra arbeid in opdracht
der commissie en is dan een bedrag van f 100— per
maand te krap, dat is geen salaris.

‚. De Voorzitter: Doch de Secretaris ontvangt ook vacatiegeld.

|

De heer Snel” Nu is de zaak me heelemaal niet duidelijk
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meer! Er wordt met dikke woorden als: „de voorzitter der
Huurcommissie is meer verantwoordelijk” geschermd, dóch

het lidmaatschap en voorzitterschap behooren een eere-

baantje te blijven: ik acht f 8— voor leden en voorzitter

voldoende.

|

Met op twee na algemeene stemmen (de heeren Van

Campen en Snel stemmen tegen) wordt het bedrag van het
vacatiegeld van den Voorzitter der Huurcommissie gesteld
op f 12.—, dat der leden en van den Secretaris op f 8.—

per zittingsdag.
De Voorzitter” Thans eene keuze gedaan.

Na schriftelijke stemmingen worden gekozen:

tot Voorzitter der Huurcommissie: de Voorzitter van den
Gemeenteraad.
tot lid-vertegenwoordiger der belangen van huurders: de

heer J. B. Wijtman ;
tot lid-vertegenwoordiger der belangen van verhuurders:
de heer H. Mesman;

tot lid: de heer L. Platt.
tot lid: de heer G. J. F. Statius Muller
tot plv. lid-vertegenwoordiger der belangen van huurders-

de heer P. W. van Schendel.
tot plv. Ifd-vertegenwoordiger der belangen van verhuur-

ders: Mr. H. A. Pet.
tot plv, Voorzitter: de heer G. J. F. Statius Muller.
De Voorzitter, Thans beslist over de vraag, of, als de

Gemeentesecretaris Secretaris der Huurcommissie zal worden, hem een toelage van f 100.— zal worden toegekend.
Met op een na algemeene stemmen wordt tot Secretaris
van de Huurcommissie gekozen de Gemeentesecretaris op
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“een toelage van f 100.— per maand, terwijl met algemeene
stemmen tot. plv. Secretaris wordt aangewezen de in rang
op den Gemeentesecretaris volgende ambtenaar.

De Voorzitter. Er dient eene localiteit voor het houden

van vergaderingen en het opbergen van het archief der

Huurcommissie te worden aangewezen. Ook ware een bedrag
ter goede rekening beschikbaar te stellen voor bestrijding
der kosten van meubileering, uitbetaling van de aan getuigen
en deskundigen toe te leggen vergoedingen, enz.

De heer Snel Aan den Gouverneur zoude kunnen worden
verzocht een landslokaal af te staan voor het beoogde
doel.

“ De Voorzitter … Terwijl de Gemeente een eigen huis met
nog eene ledige kamer heeft ?
De heer Wieland. Het geldt een Gemeentezaak, dus de
_ Gemeente dient voor eene geschikte kamer te zorgen.
De Voorzitter Al kan zuinigheid natuurlijk worden betracht.
De heer Wieland.” Een bedrag van f 500,— voor de
|
meubileering is voldoende.
De heer Stigter. Een som van f 1000,— ware ter goede

rekening te verstrekken, behoeft echter niet te worden uit-

gegeven.

,

De heer Van Campen. Het wordt een dure geschiedenis.

De Voorzitter Gelijk reeds opgemerkt, betaalt het Gouvernement de helft van alle te maken kosten.

Z. h. s. wordt besloten kamer No. 12 van het Raadhuis

te meubileeren, af te staan voor vergaderlokaal van de

Huurcommissie en den Secretaris der Huurcommissie een
bedrag van f 1000.— ter goede rekening te verstrekken.

== MR

_
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Punt 4: Benoeming vaneen Ingenieur-Directeur der
Gemeentewerken.
De Voorzitter. Zooals U allen bekend, maakten de leden

der Technische Commissie een voordracht op, welke luidt:

„Wij hebben de eer UEd. Gestr. ondervolgende voordracht
„aan te bieden voor benoeming van een ingenieur-Directeur
„der Gemeentewerken.

1. Ingenieur J. W. F. C. Proper.

2.

s

O. W. Sörensen:

„De heer Proper, welke ons voor de betrekking zeer ge„schikt voorkomt, heeft in zijn request enkele verzoeken
„gedaan inzake de regeling zijner positie, t. w:

„le. Aanvangsbezoldiging van f 800.— met jaarlijksche
„verhoogingen van f 100, — tot een maximum van f 1200.—.
„Hieromtrent merken wij op, dat wij tegen het genoemde
„maximum geen bezwaar hebben, maar dat dit naar onze
„meening bij de voorgestelde regeling te spoedig wordt
„bereikt, waarom wij voorstellen 4 tweejaarlijksche ver-

„hoogingen van f 100. —. Wij merken op, dat blijkens den

„oproep voor ingênieur-Directeur der Gemeentewerken van

„Batavia (dd. 27 April j.l.) het aanvangssalaris eveneens
„gesteld is op f 800.— met 2 tweejaarlijksche verhoogingen
„van f 100. — en 2 driejaarlijksche verhoogingen van f 125.—,

„zoodat het maximum van f 1250.— eerst na 10 jaren wordt
„bereikt.

„2e. Vergoeding voor transportkosten f 100,— ’s maands.

„Onzerzijds bestaat tegen inwilliging van dit verzoek geen
„bezwaar.
„3e. Verlofsbepalingen als bij het Gouvernement.
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„Deze bestaan reeds.

„4e. Terugbetaling van een bedrag vanf 3300.—, hetwelk de
„sollicitant gedurende den tijd, dien hij in ’s Lands dienst
„was, heeft gestort voor het pensioen- en weduwen- en wee„zenfonds, met aanbod van terugbetaling als hij binnen

„vijf jaren uit eigen beweging den dienst der Gemeente:
°
„verlaat.
„Wij stellen voor, niet op dit verzoek in te gaan. Afgeschei„den van de omstandigheid, dat — volgens mededeeling van

„den Gemeente-Secretaris — het Gouvernement toezegging

„heeft gedaan, dat de pensioensvooruitzichten. in andere

„betrekkingen verkregen,

mettertijd door de Gemeenten

„overgenomen zullen worden, — komt het ons voor, dat de

„salarisregeling van dien aard is, dat sollicitant zich een
„eventueel verlies van het bedrag als bovengenoemd, kan
„en moet getroosten. Aangaande den sub 2 genoemden sollici-

„tant, zij vermeld, dat hij Deen van “geboorte is en sinds
„vijf jaren als tijdelijk ingenieur in dienst bij het Gouver„hement.

„Aan een verzoek tot nadere informaties omtrent dezen

„ingenieur werd tot heden niet voldaan.

„Is de Gemeenteraad van oordeel, dat benoeming van

„den No. lt op de voordracht geplaatsten sollicitant niet

„gewenscht is, dan verzoeken wij eene benoeming uit te

„stellen tot de verzochte informaties omtrent den ingenieur

„Sörensen zijn verkregen”.
De heer Snel. Ik acht een salaris van f 800.— plus
verhoogingen alleszins billijk, doch deze betrekkelijk-hooge

bezoldiging nog te vermeerderen met f 100.— per maand
‚voor transportkosten, wil me àl te hoog voorkomen. Korten
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tijd geleden kreeg iemand van het technisch Gemeentepersoneel een reprimande, omdat in den natten tijd zijne rekening van dogcarthuur te hoog werd bevonden, zulks na
ingewonnen advies van de Technische Commissie en nu
adviseert die zelfde Commissie een bedrag van f 100.—
per maand toe te kennen aan den Ingenieur-Directeur der

G. W, die uitsluitend groote werken in de Gemeente zal
witvoeten, zal dus slechts enkele dingen persoonlijk behoe-

ven op te nemen. De Gemeente heeft nu de beschikking
over nette Deelemankarren, taat de man die gebruiken, of
kwitanties indienen van gehuurde voertuigen, ik ben tegen

het bepalen van een vast bedrag.
De Voorzitter: Later zal de burgemeester de beschikking
hebben over een dienstauto, van langen duur zal de toelage
dus niet zijn.

De heer Stigter: De Gemeente Batavia vergoedt f 225. —
per maand aan haren Ingenieur-Directeur der G. W., met
de verplichting een auto te houden. Dat bedrag kwam me
voor een plaats als deze, te hoog voor, f 100. — is eene

behoorlijke toelage. Dubbel en dwars zal deze Gemeente
dat bedrag terugontvangen in den vorm van geregelde contrôle door dien ambtenaar. Het doen inspannen van dogcarts, het laten roepen daarvan, vergt teveel tijd, de Inge-

nieur-Directeur der G.W. moet de meest-mogelijke vrijheid
bezitten om te inspecteeren, waar en wanneer hij zulks

noodig oordeelt. Ik ben er sterk voor, het bedrag ad f 100 —
toe te staan.
De ‘Voorzitter: Zulks gedurende den tijd, dat de Gemeen-

te nog niet de beschikking heeft over een eigen auto, anders lijkt het, of een vaste toelage. werd toegekend, hetgeen
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toch niet de bedoeling is. Ander personeel kan natuurlijk
ook van den dienstauto gebruikmaken.

De heer Van Campen: Waarom het voorstel-Snel niet
aangenomen, nl. de werkelijk-gedane uitgaven te vergoe-

den?

|

—

De heer Snel.” De Directeur der G.W. ontving een stand-

je, omdat in den regentijd de rekening van dogcarthuur
te hoog was, terwijl nu f 100.—

per maand vast worden

toegestaan.

_ De Voorzitter: U vergist zich, heer Snel, die aanmerking

werd

gemaakt

over het noodeloos-lang aanhouden van

dogcarts, waardoor de rekeningen noodeloos-hoog werden.

De heer Snel: Ik stel voor, als mijn eerste voorstel toch
niet wordt aangenomen, een bedrag van f 50.— per maand
te vergoeden.

Met op drie na algemeene stemmen (de heeren Van
Campen, Mr. Pet en Snel stemmen tegen) wordt besloten

den te benoemen Ingenieur-Directeur der G.W. een bedrag
van f 100.— per maand voor transportkosten te vergoe-

den, tot tijd en wijle de Gemeente de beschikking erlangt
over een eigen auto.

De Voorzitter Thans eene keuze gedaan: voor de betrekking van Ingenieur-Directeur der G. W.
Na schriftelijke stemming blijken 8 stemmen uitgebracht
te zijn op den heer Proper, twee op den heer Sörensen.

De heer Stigter De indiensttreding moet zoo spoedig

mogelijk plaats hebben.
De Voorzitter» Na ontvangen bericht, dat de heer Proper
zijne benoeming aanneemt, zal aan de Regeering worden
verzocht, hem eervol ontslag uit’s Lands dienst te verleenen.
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Punt 5: Voorstel-Stigter tot tot het verhoogen van

de bezoldiging van den fd. Rooimeester
van f 200.— op f 250— per maand.

De Voorzitter” De heer Stigter schrijft als volgt:
„Onder aanbieding van een afschrift van het schrijven
“„van den Directeur der B. O. W. van 7 dezer No. 8413/D,
„waarnaar kortheidshalve wordt verwezen,

zij het mij ver-

„oorloofd, op te merken, dat de voorgestelde belooning
„van f 200,— ’s maands voor de den Opzichter H‚ de Mun-

„hik op te dragen werkzaamheden van Gemeentelijk Rooi_ „meester alhier, bedoeld was als een toeslag boven zijn

„van ’s Landswege toegekende inkomsten. Aangezien thans
„volgens bovengenoemd schrijven de toelage van f 50.—

„moet worden ingehouden, verzoek ik U den Gemeenteraad
„te willen voorstellen, de maandelijksche toelage van f 200. —

„op f250.— te willen brengen; de vergoeding van f 50,—
„zou gegeven kunnen worden in den vorm van toelage voor
„transportkosten”.

Met op twee na algemeene stemmen (tegen stemmen de
heeren Van Campen en Mr. Pet) wordt de verhooging toe-

gekend en wordt deze beschouwd te zijn ingegaan op 1
April 1918.

Punt 6: Schrijven dd. 28 Juni 1918 van het lid van
den Raad dezer Gemeente, den heer G.
Wieland, houdende de mededeeling, dat hij
voor het lidmaatschap van alle commissies,
waarin hij zitting heeft, wenscht te bedanken.
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De Voorzitter: Op mijn verzoek verklaarde de heer Wieland zich bereid, dit schrijven in te trekken.
… De heer De Bruïne: Ik acht dat verkeerd, de heer. Wie-

laftd wilde n. 1. door den Raad zien uitgemaakt, of een
Raadslid voor het lidmaatschap van alle Raadscommissie®,
zooals de heer Snel deed, kan bedanken of niet!

De Voorzitter.” Dit punt van de Agenda is dus van de

baan, wilt U, heer De Bruïne, de kwestie nader entameeren,

dan kan dat in de volgende zitting geschieden.

Punt 7: Beschikking op het verzoek van het Bestuur

der Sociëteit „De Harmonie” alhier dd. 10
Februari 1918 in zake bouw van een nieuwe
sociëteit.

„De Voorzitter … Het lid der Technische Commissie, de heer

Stigter, bracht schriftelijk verslag uit, doch kon het andere
lid dier Commissie, de heer Wieland, zich nietbt geteel met
diens voorstel vereenigen.
|
'

„De brief luidt:

|

„In de Gemeenteraadsvergadering van 23 Maart 1917 werd
„behandeld een verzoekschrift van het Bestuur der Sociëteit
„De Harmonie”, verband houdende met het voornemen tot
„oprichting van een nieuw sociëteitsgebouw op een terrein,

„te verkrijgen door opspuiting van den zeebodem vóór den
„tegenwoordigen Zeeboulevarden het platje. Er zou zóóveel
„terrein opgespoten worden dat voor verplaatsing van den

„boulevard naar de zeezijde van het nieuw gewonnen terrein,
„voldoende plaats beschikbaar kwam.

„De Raad verklaarde tegen het verzoek geen bedenking
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„te hebben mits o.m. overeenstemming zou verkregen wor-

„den betreffende een aadere losplaats voor prauwen; de
„Voorzitter werd uitgenoodigd met de Technische Commissie
„inzake een aanlegplaats voor prauwen van advies te dientn,
*,Zonder nader overleg met het Bestuur der Sociëteit, en
„in verband met motieven, welke geen verband hielden met

„bovenvermeld verzoek, werd een nieuwe losplaats voor
„prauwen in kampong Beroe door de Gemeente ingericht,
„en werd een verbod uitgevaardigd de oude losplaats langer

„als zoodanig te gebruiken.
„Den 29en Maart 1917 werd door het Bestuur van voor-

„noemde Sociëteit een request ingediend aan Zijne Excel„lentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië,
„houdende het verzoek om afstand van een stuk grond en

„wateroppervlakte, teneinde dit door opspufting geschikt te

„maken voor den voorgenomen Sociëteitsbouw.
„Blijkens Gouvernementsbesluit van 12 October 1917 No.

„17 bestaat bij de Regeering geen bezwaar bedoeld terrein
„tegen bepaalde voorwaarden af te staan en bij schrijven
„van 10 Februari 1918 No. 44 verzocht het Bestuur der.
„Sociëteit, de dienovereenkomstig door de

Gemeente Ma-

„„kassar te stellen voorwaarden te mogen vernemen, welke
„betreffen :
„4.

de strook grond, welke voor nieuwen

Zeeboulevard

„gewenscht wordt;
„b.

het terrein, dat voor de kleine prauwvaart ingericht

„moet worden ;

„C.

andere door den Gemeenteraad te stellen bedingen.

„Als leden der eerstgenoemde Commissie adviseeren on„dergeteekenden het volgende:
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De tegenwoordige Zeeboulevard,

(het platje) heeft

egtene lengte van + 55 M. met inbegrip van de plaats van

„het gebouwtje, dat thans tot kapperswinkel is ingericht;
„de breedte bedraagt 15 M.

|

|

„De op bijgaande teekening aangeduide nieuwe Zeebou„levard zal doorloopen tot aan de pier, eene lengte van

„12.50 M. en eene breedte van 15 M. verkrijgen.

|

‚Hiermede kan dus accoord worden gegaan.

„Als eischen, dit onderdeel betreffende, ware te stellen:
„4. dat de bedoelde strook, na opspuiting, kosteloos in
„eigendom aande Gemeente wordt afgestaan, waarbij deze
„laatste zich verbindt, hierop geene bebouwingen, van wel„ken aard ook, aante brengen zonder toestemming van het

„Bestuur der Sociëteit;

„b. dat de lan$s den nieuwen boulevard overeenkomstig
„de betrekkelijke bepalingen van de Bouw- en Woonver„Ordening voor de Gemeente Makassar, aan te leggen zee-

„wering door en op kosten van de Sociëteit in behoorlijken
„staat zal worden onderhouden, ten genoege van den Voor„zitter ;
„e.

dat de banken,

|
welke

zich op het

tegenwoordig

„platje bevinden, door en op kosten van de Sociëteit over„gebracht zullen worden naar den nieuwen boulevard, en

„geplaatst volgens aanwijzing van den Voorzitter;
„d. dat het bestaande huisje (Kiosk) door en op kosten van
„de Sociëteit en ten genoege van den Voorzitter verplaatst
„wordt naar een nader door dezen aan te wijzen plaats.
„‚b.

Waar door de Gemeente reeds een nieuwe aanleg-

„plaats is gemaakt, zijn hieromtrent geen voorwaarden meer
„noodig.
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„De vraag is echter te stellen of de Sociëteit zal hebben

„bij te dragen in de voor dat doel door de Gemeente gestaakte kosten, ten bedrage van f 1797.—, Naar onze mee-

„hing is zulks niet het geval. Immers, de

verplaat-

„Sing van de aanlegplaats is geschied reeds lang vóórdat
„zulks uit oogpunt van verplaatsing van den Zeeboulevard
noodig was. Zelfs al had de Sociëteit die plannen miet ge-

„had, dan nòg zou «dit geen invloed gehad hebben op de
„thans tot stand ‘gekomen verplaatsing ; bovendien, „zooals
„tevoren reeds gezegd, de Sociëteit is op geenerlei wijze

„daarin gekend. Het komt ons dan ook voor, dat «de Ge„meente niet mag profiteeren van de toevallige omstandig„heden, dat de Societeit moest aanbieden de verplaatsing
„op hare kosten te doen geschieden, omdat die verplaat„Sing uit oogpunt van het Gemeentebelang toch noodig
„was «en reeds tot stand kwam, vóórdat zelfs een begin
„van uitvoering gemaakt werd met de Soctëteitsplannen.
„Cc.

Andere bedingen komen d. z.z. niet noodig voor.

De heer Wieland.-Het was de bedoeling, :dat-op kosten van
de Sociëteit „De Harmonie”, de kiosk zoude worden over-

gebracht op ‘het door opspuiting te verkrijgen terrein.
De Voorzitter „ De Havendirectie wil gaarne de beschikking over de kiosk erlangen, ze heeft groote plannen tot aanleg
van een mooi park vóór den Marinesteiger en wil de:kiosk
dan voor bar gebruiken, ten ‘behoeve van het publiek.
De heer Stigter” Te besluiten ware, de kiosk te plaatsen

op een ‘nader door den Raad te bepalen plaats op kosten
van de Sociëteit.
De heer Snel. De heer Stigter geeft in overweging de
strook :grond, verkregen door opspuiting, ‘door de Sociëteit
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kosteloos in eigendom te doen afstaan aan de Gemeente,
waarbij de laatste zich verbindt, hierop geen bebouwingen
van welken aard ook, aan te brengen, zonder toestemming
van het: Bestuur der Sociëteit. Dit is een bepaling, welke
zóóingrijpt, dat hierop niet kan worden ingegaan. In verband met den voorgenomen soosbouw, werd indertijd door

‚ den Raad in principe uitgemaakt, dat zoude worden omgezien naar een andere lig- en losplaats voor prauwen en
een gedeelte der betr. kosten verhaald zoude worden op de
Sociëteit. Alhoewel ik wel iets gevoel voor de aangevoerde
argumenten van den heer Stigter, acht ik het toch billijker,

de kosten van afkoop der Inlandsche bezitsrechten in Kampong. Beroe gelijkelijk te

verdeelen

over

Gemeente en

Sociëteit.
De heer Wieland” Die prauwenvoerders moesten tóch
verdwijnen vóór ‘het platje, met of zonder soosbouw, het
was een allervuilste toestand daar, welke niet kon worden -

gehandhaafd.

De heer. Mesman: Ik vind het zeer billijk, dat de soos
de helft der kosten draagt.
De heer Mr. Pet: M. i. moet de* Gemeente alle kosten
dragen. Het betreft een Gemeentebelang, die verwijdering
der prauwenvoerders.

_De heer Van Campen : Het Havenbeheer verjoeg de menschen, de Havendirectie moest de kosten dragen.

Z. h. s. wordt besloten de helft der kosten te doen dragen door de Sociëteit „De Harmonie” en niet accoord te
gaan met het voorstel, dat de op te spuiten grond niet mag
worden bebouwd, dan gehoord het Sociëteitsbestuur.

De heer Stigter. Is er bezwaar van Gemeentewege, dat
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Maandag e. k. dadelijk met de werkzaamheden wordt begonnen door de soos ?
De Voorzitter Daartegen kan geen bezwaar bestaan. De

rest der Agenda ware in de e.v. zitting af te handelen,
zulks in verband met het, vergevorderd uur.
De heer De Bruïne. Punt 10 is urgent.
De Voorzitter” Ik gaf bereids toestemming tot aanleg van

de pijpleiding, daar de Oliefabriek bij voorbaat verklaarde,
zich te zullen vereenigen met de door den Raad te stellen

eischen. Haast is er dus niet bij de zaak.
Te 9,25 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.

Voor de opmaking:

De Secretaris
A. VAN BEUSEKOM.
Gearresteerd ter Vergadering
van 23 Juli 1918.

De Voorzitter …

J. BREUKINK,
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