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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare
Vergadering van den Raad der Gemeente Makassar, gehouden op Don-

derdag, den 29en Augustus 1918; ten
Raadhuize.
Voorzitter : De Burgemeester.

AGENDA:
_1.
2.

Voorstellen betreffende Huurcommissie.
Verordening tot wijziging van de Verordening tot uit-,
voering van artikel 9 der Gemeente-Ambtcnarenverordening van 22 November 1915, afgekondigd in de

Javasche Courant van den 10 December 1915 No. 99,
afgekondigd in de Javasche Courant van 21 Januari
3.

1916 No. 6.

Benoeming van een Opzichter-Teekenaar bij de Ge-

“__meentewerken.
Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, J. C. de Bruïne,
W. F. van Campen, H. Mesman, Mr. H. A. Pet,

W.

C. Snel, J.

eenige
The

(verschijnt

na opening der Vergadering),
Tjiang, H. W. van der Voort en

minuten
Liong

G. Wieland.
Afwezig

Stocksmeier

H.

°

met kennisgeving is het lid Hadji Mohamad Saleh wegens verhindering, zonder kennisgeving

zijn afwezig de leden: J. A. E. van Deursen,
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Hamzah daeng Mapata, Nio Eng Boe en A. W. G:
Stigter.

“e Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.
-

Te 6.35 ure des avonds opent de Voorzitter de Vergadering.

Punt 1: Voorstellen betreffende Huurcommissie.
De Voorzitter: Ter vorige Raadszitting staakten de stemmen over het voorstel van den heer Stigter, de besprekingen omtrent de personen, eventueel in de Huurcommis-_
*sie te benoemen, in eene zitting met gesloten deuren te
houden.

De neer tan Campen. Moeten alle leden der Huur-

commissie opnieuw worden aangewezen ?

De Voorzitter: Ja, alle personen. De Huurcommissie toch

was onwettig samengesteld.

|

De heer Mr. Pet. Dat is nog niet uitgemaakt. Ik he

nog geen enkel motief voor die onwettigheid gehoord.
De Voorzitter De heeren Platt en Statius Muller zijn
vertegenwoordigers van bepaalde belangen, dus niet „neu-

traal.”

De heer Mr. Pet” Er werd gezegd bij de benoeming

van den heer Platt, dat hij in een hem in eigendom toebehoorend huis woont.

Ce Voorzitter» Volkomen juist, doch achteraf blijkt, dat
hij op zijn erf een klein huisje heeft, dat hij verhuurt. Hij
is dus verhuurder.

te heer Mr. Pet. De heer Statius Muller krijgt het be-

drag der door hem betaald wordende huishuur van het
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Of hij f 70.— of f 80. — per

maand verwoont, komt er absoluut niet op aan!
-De Voorzitter. Tot een bepaald maximum wordt de

huishuur hem slechts vergoed. Overschrijdt de huishuur dat

maximum, dan heeft bedoelde officier wèl bepaalde belangen in den zin der ordonnantie.
De heer Mr. Pet Er is toch reeds eene Huurcommissie !
De Voorzitter» In de den leden aangeboden nota werden mijne bezwaren kenbaar gemaakt,

De heer Van der Voort.” Het eenvoudigste is, het vroeger geslagen besluit in te trekken en door een nieuw te
vervangen.
(De heer Stocksmeier verschijnt ter Vergadering).
De Voorzitter” Ook mij komt die oplossing de beste
voor.
De heer De Bruïne. Het is toch niet noodzakelijk over
de leden der Huurcommissie, reeds vroeger benoemd, opnieuw te stemmen. De heer Statius Muller- krijgt het bedrag zijner huishuur tot f 80, — per maand vergoed.
De Voorzitter.” De heer Statius Muller doet niets aan de
zaak af, er zijn meerdere leden tegen de bepalingen gekozen.
De heer Mr. Pet. Dus de zaken, behandeld in eene zit-

ting, waarin genoemde heer tegenwoordig was, zouden ontwettig zijn ?
De Voorzitter Ikzelf ben in dubio, doch U kent het
bericht van den Directeur van Justitie. Wie spreekt ten
slotte de onwettigheid uit: de Gemeenteraad of de Raad van
Justitie? De 'aatste niet, daar de ordonnantie bepaalt, dat
alleen beroep van huurders of verhuurders mogelijk is, als
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zijzelf de kwesties aanhangig maken. Kan de Raad van
Justitie verklaren, dat de voorschriften niet in acht werden
genomen ?

De heer Van der Voort.” Dus de commissie wordt ge-

heel opnieuw samengesteld, terwijl de ingekomen stukken
nader in behandeling zouden kunnen worden genomen door
de nieuwe commissie.
De heer De Bruïne: De tot nu toe genomen beslissingen

zijn derhalve onwettig.
De Voorzitter. Dat is nog niet zeker.

De heer Mr. Pet.” Een nieuw besluit wordt geslagen en

de nieuwe Huurcommissie treedt op een nader vast te stellen datum op, onder ontslagverleening aan de leden, die
minder geschikt bleken te zijn.
De heer De Bruïne.… De nieuwe commissie zoude per Ì
September a.s. kunnen worden ingesteld,

De heer Stocksmeier. Ik acht het, in verband met de
te treffen voorbereidingen, beter, den datum te stellen op

_
15 September e. k.
De heer Mr. Pet. Aan de besluiten kan terugwerkende
kracht worden verleend, zoodat de datum er niet veel

toe doet.

Met 8 tegen 2 stemmen wordt besloten de nieuwe Huurcommissie per 1 September 1918 in werking te doen
treden.

De heer Van Campen.
missie

Nu de

oorspronkelijke Com-

ontwettig te zijn samengesteld geweest,
ook wel onwettig zijn
gedane betalingen

blijkt

zullen de
geweest.

De heer Mr. Pet. Dat is weder eene andere kwestie.
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De heer Mesman. Er is ‘toch arbeid gepraesteerd, die

dient betaald. te worden.

De Voorzitter. De Raad nam een onwettig besluit, de

fout zit dus niet bij de verkozen leden. Als er sprake is
van onwettige uitgaven, zouden deze slechts verhaald kunnen worden op de Raadsleden, die medewerkten tot de

onwettige samenstelling ! Kan de Commissiekamer gereserveerd blijven voor de vergaderingen der Huurcommissie ?

Is het toestaan van een bedrag van f 1000. — te goeder
rekening in orde ?
Z.h.s. besluit de Raad aldus.
De Voorzitter … Thans beslist over het al of niet houden
eener zitting met gesloten deuren ter wespreking der verschillende candidaten.
Met 7 tegen 3 stemmen wordt besloten tot het houden
eener zitting met gesloten deuren.

De heer Snel. Ik zal eene geheime zitting met dat doel

niet bijwonen

en acht

me niet gebonden, — niet over de

persoon-kwestie in het openbaar te schrijven of te spreken.

Te 7.10 ure gaat de Raad over in eene zitting TEL gesloten deuren.

Te-8— ure wordt de Vergadering opnieuw openbaar
verklaard en neemt de heer Snel weder plaats.
Na schriftelijke stemmingen worden tot Voorzitter, plaatsvervangend Voorzitter, leden en plaatsvervangende leden

gekozen de heeren:
J. Breukink ..... Voorzitter.
F. B. Sanders, .. . Plaatsvervangend Voorzitter.
Mr. G.C.B.E. Suringar . .. | Vertegenwoordigers van de
H. de Munnik .........
belangen van huurders.
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ntt

P. W. van Schendel

H. Mesman. ..........

G. Wieland. ..........
Oei Soei Tjoan

“_ Plaatsvervangend idem.

Vertegenwoordigers van de

belangen van verhuurders.
Plaatsvervangend idem.

Punt 2: Verordening tot wijziging van de Verorde-

ning tot uitvoering van artikel 9 der Ge.

meente- ambtenarenveror‘ening van 22 No=
vember 1915, afgekondigd in de Javasche

Courant van 10 Fecenber 1915 No. 09,

afgekondigd in de Javasche Courant van 2!
Januari 1916 No. 6.

De Voorzitter … Ter vorige Vergadering staakten de stemmen omtrent de vaststelling van het salaris van den Adj.-

Directeur der G. W. Het voorstel-Snel was, het minimum-

salaris te bepalen op f 350.— per maand, het maximum

op f 700., — onder voorwaarde, dat de maximumbezoldiging alleen zal kunnen worden bereikt door een ambtenaar,
in het bezit van een architecten-diploma of daarmede ge-

lijkstaand of hooger diploma; de heer Wieland stelde voor,
een minimumsalaris van f 350.—, een maximum van f 600. —,

dit laatste te verhoogen met f 100.— per maand, indien

de ambtenaar in het bezit is van een architectendiploma
of een gelijkwaardig of hooger diploma.
Het voorstel-Snel wordt met 7 tegen 3 stemmen aan-

genomen.

De heer Mesman De Salarisverordening spreekt van
een opzichter-uitvoerder en van een opzichter bij de Gemeentewerken, waarom die onderscheiding gemaakt ?
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De heer De Bruïne Indien beiden gelijkwaardige: diplo-

ma's

hebben,

ben ik

vóór gelijke

titeling.

bezoldiging en be-

De heer Mesman. Ik geef in overweging het maximumsalaris van den opzichter bij de Gemeentewerken gelijk te

stellen aan het maximume-salaris

voerder.

van den opzichter-uit-

De Voorzitter» Dus de Raad geeft eene hoogere bezoldiging dan waarom door den betrokken ambtenaar werd
verzocht ?
e
De heer Van der Voort. Welk idée zat bij de leden

der Technische Commissie voor, bij het onderscheid maken

tusschen de beide betrekkingen ?
De heer Van Campen Bij de Commissie voor de Fi-

nanciën, om een opzichter in de gelegenheid te stellen
een hoogeren rang te bereiken, nl. dien van opzichter-

uitvoerder.

|

|

De heer De Bruïne.… Ware de Opzichter-Uitvoerder een
bejaard man, dan zoude de huidige Opzichter Kooy vooruit

kunnen komen, doch de Opzichter-Uitvoerder is een nog
zeer jonge man. Het bezit van gelijkwaardige diploma’s
dient samen te gaan met gelijke bezoldiging. Hun werk-

„kring is van dien aard, dat ze elkander

kunnen ver-

vangen.
|
De heer Van der. Voort Ik stel voor, het beginsalaris
„ Ongewijzigd te laten en de eïndbezoldiging te bepalen op
_f 500.—. Er is niet de minste reden, om het aanvangstracement te verhoogen.

De heer Stocksmeier: Er moest indertijd voor de uitvoering van grootere werken een opzichter-uitvoerder worden
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aangesteld, er is dus onderscheid in het werk, derhalve ook
in betiteling.

/

De heer Mesman: Een opzichtet-uitvoerder werd benoemd
voor ‘het houden van toezicht op den bouw van het Raadhuis, omdat de Directeur der G. W. geen tijd kon vinden

däartoe.

_ De heer Snel: Toen er nog geen sprake van was, een
Adjunct-Directeur der G.W. of een Ingenieur-Directeur der

G.W. aan te stellen, werd een opzichter-uitvoerder benoêmd,
teneinde de beschikking te Erlangen over iemand, die den
Directeur der G. W. eventueel zoude kunnen vervangen

tijdens verlof enz. Na de aanstelling van een OpzichterUitvoerder werd een opzichter benoemd. Ik acht het voorstel
‚van den heer Van der Voort onlogisch, immers bij alle in

de Salarisverordening vermelde ambten zoude diezelfde op-

‘merking kunnen zijn gemaakt. WÈl acht ik het billijk, op-

zichters en opzichters-uitvoerders op den zelfden voet te,
salarieeren.

De heer Vander Voort: Dus worden beiden gelijk in rang.
De heer De Bruïne: Zij hebben toch niet precies het-

zelfde werk|

De heer Mr. Pet: Met opzet werd in de „Salarisveror- _
dening” een verschil in beide rangen gemaakt: welk motief,
zat bij de Technische of Financieele Commissie voor daar-

bij? Ik verzoek U, heer Voorzitten den’ Directeur der G.W.
dit te doen toelichten.

&

De heer Van Campen: Het zijn geen gelijkwaardige amb-,
ten: een opzichter-uitvoerder voert een werk uit, een op-

zichter houdt slechts toezicht op den bouw, hij gaat na, of de plannen van ‘den architect behoorlijk worden gevolgd.
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De Directeur der G. W.: De Opzichter-Uitvoerder Palm
heeft een diploma als opzichter, de Opzichter Kooy niet.
Eerstgenoemde voert groote werken uit, terwijl een Opzichter
bij de Gemeentewerken meer rompslomp van kleine werkjes, soms 25 tegelijk, heeft, een Opzichter-Uitvoerder daar-

entegen voert 2 of 3 groote werken uit.

-

De heer Mr. Pet: Wie maakte het verschil in ambt?
Pe Directeur der G. W.: Ik vermoed, de leden der Tech-

nische Commissie.

De heer Van der Voort: Door mij wordt in overweging
gegeven, dit punt der agenda aan te houden, totdat de leden
der Technische Commissie van hun gevoelen hebben doen

blijken.
De heer Snel: Daarmede kan ik me niet vereenigen: de
Verordening is reeds eenige keeren in behandeling genomen.

De heer De Bruïne: Is er inderdaad bijna geen verschil
in hun werk, kan dus de opzichter bij ziekte of ontstentenis

van deg opzichter-uitvoerder dezen vervangen ?
Pe heer Wieland:

Opzichter Kooy heeft geen enkel!

diploma, de Opzichter-Uitvoerder Palm wel, ik ben daarom

tegen gelijke salarieering.
De heer Van der Voort: Ik verzoek mijn voorstel in

stemming te willen brengen.
Met 6 tegen 4 stemmen wordt besloten ter zake het advies,

in te winnen van de leden der Technische Commissie al< vorens te beslissen.

De Voorzitter: De Secretaris heeft verzocht

wel onder

de aandacht van Uw College te willen brengen, dat hij’zich
onthouden heeft zijne wenschen ten opzichte zijner salarisrogeling kenbaar te maken, aan welke omstandigheid het

29 Augustus 1918.

— 408 —

naar zijne meening wellicht is toe te schrijven, dat zijn

vroeger vastgesteld maximum-salaris in de nieuwe verordening ongewijzigd bleef, Waar door de zoo juist door Uw
College genomen beslissing, de salarisverordening in de
eerstvolgende openbare Raadszitting opnieuw ter sprake zal |
moeten komen, zoude tegelijk nader kunnen worden overwogen, in hoeverre.er aanleiding bestaat tot eene nadere
salarisregeling van dien ambtenaar.

De heer Snel: Ik acht dit wel een beetje eigenaardig:

de Raad besloot de ambtenaren te hooren over de nieuwe
salarisregeling, de ambtenaren werden inderdaad gehoord,

de Commissie voor de Financiën overwoog de wenschen

der Ambtenaren, de Secretaris liet de nadere regeling zijner
positie aan den Raad over, deze deed uitspraak en nu komt
de Secretaris achteraf met eene reclame! Ik heb er weliswaar geen bezwaar tegen, zijnen brief jn discussie te bren‚gen, doch acht de handelwijze van dien ambtenaar eigenaardig.

De Voorzitter: In bedoeld schrijven zet de Secretaris

zijn standpunt uiteen en vindt U, heer Snel, ook Uwe op-

merkingen toegelicht. De Secretaris heeft zich inderdaad bij
de bespreking omtrent het nieuwe ontwerp onthouden van
hiet kenbaar maken van zijne verlangens, omdat de toen-

malige Voorzitter, de heer Breukink, een halfjaar met hem

samengewerkt hebbende, naar zijne meening wel voor zijne
belangen zoude opkomen. Door een toevallige omstandig-

heid heeft bedoeldê Voorzitter de Verordening niet meer,
kunnen behandelen. Ik als nieuw opgetreden Voorzitter wil
noth kan een oordeel vellen over den werkkring en het
gepraesteerde werk van de verschillende Gemeente-ambtenaren.
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De heer Snel” De Secretaris had zich kunnen uiten, dat

ware zijn recht geweest, hij echter liet de regeling geheel
aan den Raad over;— nu die regeling heeft plaats gehad,
komt

hij daarop terug.

Ik acht

dat geen

manier van

zaken doen!

De heer Van Campen. De Verordening is nog niet in
haar geheel aangenomen. Een ambtenaar, zich benadeeld
achtende, mag toch wel gemotiveerd voor zijne belangen
Opkomen ?
Pe Voorzitter” Ter volgende openbare zitting kan de
kwestie nader onder het oog worden gezien.

|

De heer Van der Voort” Ik vernam, dat bij de vaststelling der oorspronkelijke Salarisverordening de dienstjaren,
voorafgegaan zijnde aan den datum van de inwerkingtreding
der Verordening, niet hebben medegeteld bij de berekening
der toe te kennen verhoogingen, hetgeen me

zeer incon-

sequent wil voorkomen. Thans ware de Verordening zóódanig vast te stellen, dat de verhoogingen worden gerekend
in te gaan op basis van het thans opnieuw bepaalde minimum-tractement. Om een voorbeeld te noemen, het mi-

nimum-salaris van den Secretaris werd ter vorige Raadszitting bepaald op f 500.— per maand, die ambtenaar heeft
ruim vier dienstjaren, zoude per 1 Januari 1919 aanspraak

kunnen doen gelden op twee 2-jaarlijksche verhoogingen
van f 50.—, zoodat zijne bezoldiging dan f 600.— per
maand bedraagt.
De Voorzitter. Het lag inderdaad in de bedoeling aan
den Raad, eene dergelijke overgangsbepaling in overweging
te geven.

(De heer Stocksmeier verlaat de Vergaderzaal).
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Punt 3: Benoeming van een opzichter-teekenaar bij

de Gemeentewerken.

De Voorzitter: In een der vorige Vergaderingen werd dit

onderwerp aan de orde gesteld, doch besloten te wachten
met de aanstelling van een opzichter-teekenaar, totdat een
ingenieur-directeur der Gemeentewerken zal zijn in dienst
getreden. De Directeur der G. W. verklaarde, dat niet voldoende voortgang in het werk kan worden betracht, indien
de benoeming van een opzichter teekenaar wordt vertraagd.
De Regeeringssubsidie voor de verbetering der wegen kan

zelfs niet geheel worden verwerkt bij gebrek aan gereedgekomen plannen. Sollicitanten werden bereids opgeroepen
en wel op eene aanvangsbezoldiging van f 200.— per
maand: de nieuwe Salarisverordening stelt het salaris op

minimum f 250.— maximum f 450.—.
De heer Wieland. Wordt het aanvangstractement ver-

hoogd met f 50.—, dan dient mi. een nieuwe oproep te

geschieden, wellicht is er dan méér keuze, welke nu zeer

beperkt is geweest.
De heer De Bruïne.” Op die manier kan de Gemeen e
wel aan den gang blijven.

De heer Van der Voort. Er was inderdaad zeer weinig

keuze en de op de voordracht geplaatste candidaat is bovendien geen gelukkige keuze. Ik ondersteun het voorstelWieland tot het doen eener nieuwe oproeping.
De heer Snel. Eerst dient toch de Verordening te worden
vastgesteld om een oproep op het verhoogde salaris te
kunnen doen.
De heer Van der Voort. Is de werkkring van een op-

«
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_ zichter-teekenaar gelijk aan dien van de andere opzichters,
dan is gelijke salarieering een vereischte.
Z.h.s. besluit de Raad tot het

opnieuw doen plaatsen

van oproepingen van sollicitanten naar de betrekking van
Opzichter-Teekenaar

op

een

aanvangsbezoldiging

van

f 250.— per maand.
De Voorzitter Ik heb nog eenige mededeelingen te doen.
In overleg met de leden der Technische Commissie deed
ik nogmaals annonces plaatsen ter oproeping van gegadigden naar de betrekking van ingenieur-Directeur der G. W.,

zulks ín verband met het niet aannemen der benoeming
door den heer Groeneweg. — Naar aanleidinz van ’s Raads
besl'ssing in zake ziekenhuisbouw, had de overdracht van
gelden en 50 aandeelen der Makassaarsche Hulpbank, —bijeengebracht door het Comité — plaats. Het bedrag van f 23.695.57
werd gedeeltelijk op deposito, gedeeltelijk op giro bij de
Nederlandsche Handel-Maatschappij
aandeelen in

geplaatst,

terwijl de

open bewaargeving bij de Javasche Bank

alhier berusten.

|

Wat de in de vorige Vergadering gedane vraag van den
heer Snel betreft, omtrent het in druk doen verschijnen van
de Notulen van ’s Raads zittingen van alle vroegere jaren,
waartoe in ’s Raads vergadering van 27 Juli 1917 werd
besloten, merk ik op, dat ik mij ervan overtuigde, dat

reeds op 28 Juli d. a. v. de Notulen door de Secretarie
aan

de

Drukkerij

Celebes”

werden

toegezonden

ter

drukking, waarmede verder geregeld is doorgegaan. Een
aantal Notulen van het jaar 1916 is reeds gereedgekomen,
doch werden deze, in verband met eene door wijlen den

heer Einthoven gegeven opdracht, niet aan de Raadsleden
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aangeboden, daar het dien vroegeren Voorzitter wenschelijker
voorkwam, de jaarsgewijze gebonden Notulen, - na gereedkoming van een compleet stel, — aan de leden toe te zenden,

dus niet van elke Vergadering afzonderlijk.

De heer Snel. Het geldt hier derhalve gebrek aan activiteit van de Drukkerij „Celebes”.
De Voorzitter. Verleden jaar Juli was de drukkerij ook bezig
met het drukken van het Jaarverslag dezer Gemeente over 1916,
terwijl ze thans sinds maanden doende is met dat over 1917.
De heer Mr. Pet» Gedurende ten jaren heerscht, heer

Voorzitter, voor het door U bewoonde huis een vreeselijke
lucht: indertijd ben ik zelf, vergezeld van den Directeur
der G.W, een onderzoek wezen instellen ter plaatse, terwijl
ook de verschillende Voorzitters de onwelriekende geuren
constateerden, er gebeurt echter niets ter verbetering van den
toestand. De betreffende goot, waardoor die stank ontstaat,
loopt niet door, de duiker ligt hooger dan de sloot. De Directeur der G, W. heeft metoegezegd, ten spoedigste alles in orde
te zullen doen maken, doch er geschiedt nog steeds niets!

De Directeur der G.W.” Alle gootstukken zijn gereedgekomen, binnen enkele dagen wordt met het werk aangevangen,
Te 9,— ure des avonds wordt de zitting opgeheven.
Voor de opmaking:
De Secretaris,

A. VAN BEUSEKOM.
Gearresteerd in de Vergadering
van 25 September 1918.
De Burgemeester,

DAMBRINK.
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