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NOTULEN van het verhandelde ín de Openbare
Vergadering van den Raad der Gemeente Makassar, gehouden. op Maandag,

,

den 4en November 1918 ten Raadhuize.
Voorzitter: De Burgemeester.

AGENDA.
1.

Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van 25
September, 10 en 15 October 1918.

2.

Onderzoek van de geloofsbrieven der nieuw verkozen
leden, de heeren H.J. T. Bijlmer en H.E. E. Cha-

vannes.
3.

Beslissing omtrent het al of niet per 1 Januari ‘1919
aanstellen van een eigen Kashouder voor deze Gemeente.

4.
5.

Benoeming van een Ingenieur-Directeur der Gemeentewerken.
Schrijven van Mevrouw J. M. Mesters-Sabatier betreffende huur van het zeepaviljoen.

6. Ontslagaanvragen van:

den. Opzichter der Gemeentewerken, C. Kooij ;
den tijdelijken Commies ter Gemeentesecretarie H. A. M.
Gerth van Wijk;

7.

Vaststelling van het 2e suppletoir Kohier van

8.

4e Gewijzigde Begrooting voor het jaar 1918.

9.

gen in de Motorrijtuigen-belasting.

Benoeming van een Chef-Teekenaar.

aansla-

4“November 1918.

10.
1.
12.
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Goedkeuring begrooting van kosten tot verbreeding van
een gedeelte van de Grootestraat.
Goedkeuring begrooting van kosten tot het bouwen

van werkplaatsen en magazijnen.
Voorstel tot herziening van het tarief

tot het gebruik

van het latrineledigerstoestel.

5
13. Salarisverordening.
14. Schrijven ddo. 8 October 1918 van den Gemeentesecretaris inzake aankoop van het landgoed Panampoe.
15. Schrijven ddo. 9 October 1918 van het Raàadslid W.
C. Snel, houdende eene klacht over het publiceeren
van in zittingen met gesloten deuren behandelde zaken.

16. Schrijven No. 319/D6 ddo. 5 October 1918 van. den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden betreffende het transport van een aan een verdacht ziekte-

geval lijdend persoon op 12 Augustus 1918.
17, Telegram ddo. 21 October 1918 van het Hoofd van

het Gevangeniswezen inzake tenarbeidstelling van ge-

straften ten behoeve van Gemeentediensten.

Aanwezig zijn de leden: Mr. H. A. Pet, W.C. Snel, A. W.
G. Stigter, H. W. van der Voort, en G. Wieland.

Afwezig met kennisgeving zijn de Leden: Baba Soeleiman, W. F. van Campen (beiden wegens verhindering), Hadji Mohamad Saleh wegens ongesteldheid, H. Mesman wegens uitstedigheid en
The Liong Tjiang wegens ongesteldheid.

mn Bmn

Zonder

4 November 1918.

kennisgeving de leden: J. A. E. van

Deursen, Hamza daeng Mapata, Nio Eng Boe,

J. H. Stocksmeier.

Er is één vacature: (J. C. de Bruïne).

_

De Voorzitter opent te 6.40 ure des avonds de Vergadering en constateert, dat minder dan de grootste helft van
het aantal leden tegenwoordig is, zoodat in verband metde

bepalingen, nietkan worden brraadslaagd of beslist,

doch

eene nieuwe Vergadering moet worden belegd.

Voor de opmaking :
De Secretaris :

A. VAN BEUSEKOM.

Gearresteerd ter Vergadering
van 17 December 1918.
De Burgemeester :

DAMBRINK.

KLPRABETISCH REGISTER
Bladz.

Vergaderingen.

|

Verdaging der Vergadering van 4 November
1918 wegens onvoltalligheid
|
505.

No. 24.

26 November 1918.

NOTULEN van het verhandelde in de Openbare
Vergadering van den Raad der Gemeente Makassar, gehouden op Dinsdag, den
2óen November 1918, ten Raadhuize.

Voorzitter» De Burgemeester.

AGENDA:
Arresteering van de Notulen der Vergaderingen van 25

September, 10 en 15 October 1918.
Onderzoek van de geloofsbrieven der

nieuw-verkozen

leden, de heeren H.J. T, Bijlmer en H.E. E.

Cha-

vannes.

.. Beslissing omtrent het al of niet per 1 Januari

1919

aanstellen van een eigen Kashouder voor deze Gemeente.

Benoeming van een Ingenieur-Directeur der Gemeentewerken.
Schrijven van Mevrouw:J. M. Mesters-Sabatier betref-

fende huur van het Zeepaviljoen.

Ontslagaanvragen van:

a. den Opzichter der Gemeentewerken: C, Kooy;
b. den tijdelijken Commies ter Gemeentesecretarie:
H. A. M. Gerth van, Wijk.
Vaststelling van het 2e suppletoir kohier van aanslagen in de Motorrijtuigenbelasting.
4e Gewijzigde begrooting voor het jaar 1918.

Benoeming van een Chef-Teekenaar.
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10. Goedkeuring der begrooting van kosten tot verbreeding

van een gedeelte van de Grootestraat.

11. Goedkeuring der begrooting van kosten tot het bou'

wen van werkplaatsen en magazijnen. -

12. Voorstel tot herziening van het tarief tot
van het latrineledigerstoestel.

het gebruik

13. Salarisverordening. 14. Schrijven dd. 8 October 1918 van den Gemeentesecre-

15.

taris inzake aankoop van het landgoed Panampoe.

Schrijven dd 9 October 1918 van het Raadslid W. C,
Snel, houdende eene klacht over het publiceêren van

in zittingen met gesloten deuren behandelde zaken.
16. Schrijven No. 319/D6 dd. 5 October 1918 van den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden betreffende het transport van een aan een verdacht ziektege-

val lijdend persoon op 12 Augustus 1918.

17. Telegram dd. 21 October 1918 van het Hoofd van het
Gevangeniswezen inzake tenarbeidstelling van gestraften ten behoeve van Gemeentediensten.

SUPPLETOIRE AGENDA.
Regelingen betreffende de Gasfabriek.
Behandeling van eigendomsaan vragen.
Benoeming van leden voor de

verschillende

Raads-

commissies wegens periodieke aftreding.

Benoeming van een plaatsvervangend Voorzitter van
de Huurcommissie ter vervanging van den heer
F. B. Sanders, die als zoodanig wegens vertrek bedankte.
Instelling eener Grondbedrijfscommissie.

Schrijven ddo.

15 dezer van den

heer Thio Soen

— 509 —

26 November 1918.

Tjeng alhier, houdende het verzoek om restitutie van
betaalde belasting op verkoop van. saguweer en bron.

7.

Rekest ddo. 21 October 1918 van den heer Hadji
_Moerad, houdende het verzoek het huis op den hoek
Tuinstraat-Kerhofpad te mogen benutten voor

8

winkel.

Aankoop van:

Vrachtwagens.
_
9.

Lijkwagen enz.
Rapporten der Commissie voor de

Financiën

inzake

accoordbevinding der verantwoordingen:
over de maanden April, Mei en Juli 1918 van den
Gemeentekashouder ;

|

over het eerste kwartaal 1918 van den Opziener van de

Europeesche Begraafplaats ;
over het derde kwartaal 1918 van den:
a. Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelasting ;

b. Gemeente-Secretaris ;
c. Gemeente-Keurmeester ;
d. Directeur G. W.;

e. Commies-Betaalmeester G, W.;

Aanwezig zijn de leden: Baba Soeleiman, W. F. van Cam-

pen, Hoesin, Noeroedin daeng Magassing, J. Si-

tanala,

W.C. Snel, J. H. Stocksmeier en The

Liong Tjiang.

Afwezig

met kennisgeving zijn de leden: H. Mesman wegens uitstedigheid, Lie Eng Hoei, Mas Noer Alim
daeng Marewa, beiden wegens ongesteldheid, en

36 November 1918.

Zi.

G. Wieland (wegens verhindering, verschijnt bij
de gehouden zitting met gesloten deuren); zon-

der kennisgeving de leden: J. A. E. van Deursen
Mr. H. A. Pet en A. W.G. Stigter.

_

Er zijn twee vacatures: (J. C. de Bruïne en H, W. van
der Voort).

Secretaris: de heer A. P. R. van Beusekom Jr.
Te 6.35 ure des avonds opent de Voorzitter de Vergadering.
De Voorzitter: Alvorens over te gaan tot de behandeling
der Agenda, wensch ik meteen enkel woord te

memoree-

ren het aftreden der leden Nio Eng Boe, Hadji Mohamad
Saleh, Hamzah daeng Mapata en Van, der Voort, de eerste

drie konden wegens een in

de Locale Raden-Ordonantie

gebrachte wijziging niet meer voor het lidmaatschap

van

den Raad in aanmerking komen, terwijl de heer Van der
Voort wegens verlof naar Europa het lidmaatschap van dit
College nederlegde. In het openbaar wil ik een woord van

dank uitspreken vor den in het belang der Gemeente
door hen gepraesteerden arbeid, waarbij ik opmerk, dat de

heeren Nio Eng Boe en Hadji Mohamad Saleh sinds 1906
deel uitmaakten van dezen Ràad. Ik hoop en verwacht,
dat, niettegenstaande zij hebben opgehouden lid van
College te zijn, zij zullen doen blijken

van

Uw

voortdurende

belangstelling in tal van Gemeentezaken. Den nieuw-toegetreden leden, Hoesing, Noeroedin en Sitanala roep ik een
welkom toe, mogen de verwachtingen, door de kiezers uitgesproken, worden verwezenlijkt, moge door hen veel tot stand

— bit —

26 November 1918.

worden gebracht in het belang der Gemeente. Ook de herko-

zen leden heet ik als leden der oude garde hier opnieuw
welkom, moge na de sombere tijden, welke wij beleefden,
allen in eensgezindheid samenwerken tot bevordering van
den bloei dezer plaats !
De ziekte, welke heeft gewoed, heeft hier en elders veel
slachtoffers geëischt, niet alleen onder de Europeanen,

doch’ ook onder de andere bevolkinsgroepen.

Het is niet

mogen gelukken de Gemeentediensten op de gewone wijze gaande te houden, daar de beschikbare krachten voorna-

melijk op den reinigings-dienst moesten worden geconcentreerd. Vooral de sproei-dienst heeft onder de treurige omstandigheden veel geleden, doch door het inhuren van een
vrachtauto voor de besproeiing, bleek het mogelijk, tenminste

een deel der stad te besproeien. Het verheugt me, na de
moeilijke tijden, welke achter ons liggen, te kunnen me-

dedeelen dat de epidemie schijnbaar heeft uitgewoed.
Thans de Agenda in behandeling genomen.

Punt 1: Arresteering van de Notulen der Verga
deringen van 25 September, 10 en 15
October 1918.
De Voorzitter De Notulen werden met een enkele opmerking van ondergeschikt belang na rondzending terugontvangen,
zoodat wordt voorgesteld, ze goed te keuren ente arresteeren.
Aldus wordt besloten.

Punt 2: Onderzoek van de geloofsbrieven van de
nieuw- verkozen leden, de Heeren H.J. T

Bijlmer en H. E. E. Chavannes.

26 November 1918.
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De Voorzitter. Mag ik de heeren Snel en Stocksmeier
_uitnoodigen de ingediende geloofsbrieven met de daarbij
behoorende bescheiden aan een voorloopig onderzoek te
onderwerpen.

De heer Snel De heer Bijlmer legt een geboorte-inschrij_vingsbewijs over, terwijl voorgeschreven is indiening van
eene acte

van bekendheid of een uittreksel uit het ge-

boorteregister. Zijne stukken zijn dus-niet in orde, wel echter

die vanden heer Chavannes.
De Voorzitter Mijne aandacht werd er reeds op gevestigd,
dat slechts eene geboorte-inschrijvingsbewijs werd overgelegd. De heer Bijlmer bezit n. |. geen geboorte-acte. Het
bedoelde bewijs wordt in Holland steeds toegelaten, ik zelf
heb nooit een ander gebruikt. .

|

De heer Snel O:. a. neemt de Wees-en Boedelkamer

geen genoegen met zoo’n bewijs.

De Voorzitter Den heer Bijlmer zal worden verzocht
alsnog eene acte van bekendheid over te leggen, terwijl

den heer Chavannes mededeeling zal worden gedaan van
zijne toelating.

Aldus wordt besloten.

Punt 3: Beslissing omtrent het al of niet per
| Januari 1919 aanstellen van een eigen
Kashouder voor deze gemeente.
De Voorzitter. Ik heb dit punt op de Agenda doen
plaatsen om eene principieele beslissing uit te lokken:
Wordt besloten met ingang van 1 Januari 1919 een eigen

Kashouder aan te stellen, dan dient tijdig hiermede rekening
te worden gehouden. Het is inderdaad wenschelijk tot het

|
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aanstel!en van een eigen Kashouder te besluiten. Bij de tegenwoordige werkwijze moet men zich te veel behelpen,
terwijl zulks in nog meerdere mate het geval zal zijn als
de nieuw in te voeren belastingen in werking “treden, waardoor het werk van den Kashouder nog zal toenemen. Hiertegen zal de tegenwoordige Kashouder wel bezwaren hebben.
In principe besluit de Raad tot de aanstelling van een
eigen Kashouder met ingang van. den Ísten Januari 1919.

Punt 4: Benoeming van een Ingenieur-Directeur der

Gemeentewerken.
De

Voorzitter. Zooals de leden uit mijnen brief No.

4166/5 dd. 11 dezer zullen hebben ontwaard, werd „door
mij eene nieuwe voordracht opgemaakt. Ter vergadering van

15 October j. |. staakten de stemmen omtrent het voorstelVan Campen om eene hernieuwde oproeping te plaatsen en
wel sollicitanten op te roepen op eene aanvangsbezoldiging

van f 900.— per maand. Ik deed tot tweemalen toe eene
poging om den oorspronkelijken candidaat te bewegen, de
betrekking te aanvaarden, doch heeft deze thans definitief
van de betrekking afgezien. Omtrent den tweeden candidaat,
den heer Duys, was niets bekerd, zoodat ik heb getracht,

inlichtingen betreffende zijne capaciteiten, ervaring enz. in
te winnen. De verkregen informaties zijn niet van dien aard
om den heer Duys aan te bevelen. Ik heb daarom de lijst
der sollicitanten nogeens nagegaan, vond onder dezen als
geschikt voor de betrekking, den heer Obelitz. Het eenige

bezwaar zoude kunnen zijn, dat hij geen Nederlander is,

doch waar indertijd de keuze viel op den heer Sörensen,

ook een buitenlander, die echter de betrekking niet meer
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shoBid-

wenschte, zal tegen het candidaatstellen van een anderen
Deen wel geen overwegend bezwaar bestaan. Ik heb informaties omtrent den heer Obelitz ingewonnen, welke zoodanig waren, datik in overleg met de leden der Technische

Commissie hem No. 1 op de voordracht plaatste. Het eenige,
wat bezwaar zoude kunnen opleveren, is de omstandigheid,

dat hij nog niet zoo vloeiend zich in de Nederlandsche

taal op papier kan uitdrukken, mondeling echter wèl. Dit

bezwaar lijkt me niet van overwegend belang, zijneeischen

zijn bovendien matig, hij vraagt n. |. ‘een beginsalaris van
f 800. — per maand, met toekenning van. de eerste verhooging èèn jaar na de aanvaarding van zijnen dienst;

aanspraak op buitenlandsch verlof na drie jaren dienst,
overneming door de Gemeente van het restant voorschot,

groot f 4300.-, van het Gewest Preanger-Regentschappen ge-

noten voor aankoop vaneen dienstauto, zoo deze niet voor

genoemde som aldaar verkocht kan worden. Alvorens tot

eene schriftelijke stemming over te gaan, wilde ik opmerken,

dat inmiddels de „Salarisverordening”, wat betreft de be-

trekking van Ingenieur-Directeur der G. W. in zóóverre
werd gewijzigd, dat het aanvangssalaris van f 800,— op
f 900. — per maand werd gebracht. Wordt dat voorstel aangenomen, ‘dan zal de heer Obelitz dus aanvangen op eene
bezoldiging van f 900. — per maand, waardoor zijn eisch tot
toekenning zijner eerste verhooging na 1 jaar, komt te
vervällen.

|

De heer Snel Indertijd. maakte de Technische Com-

missie eene voordracht op, waarbij de heer DuysNo. 2 werd
geplaatst, zoodat het logisch is, dat, waar No. 1 der voordracht de betrekking niet meer ambieerde, de heer Duys.
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de uitverkorene wordt. U, heer Voorzitter, heeft inlichtingen
omtrent hem ingewonnen en verklaarde, dat deze van dien

aard zijn, dat U hem niet kunt aanbevelen. U spreekt deze
meening in het openbaar uit en vraag ik U daarom, op

welke wijze heeft U die informaties verkregen? Die inlich-

tingen werden wellicht op geheime wijze gegeven, om den
man in zijne promotie tegen te werken. U beweert, dat de

heer Obelitz zich niet vloeiend op papier kan uitdrukken,

doch wel mondeling, hetgeen me eigenaardig voorkomt;
juist het omgekeerde zoude het geval moeten zijn. Is de
bedoeling hem elke drie jaren buitenlandsch verlof te verleenen ?
De Voorzitter” Neen, slechts na de eerste 3 jaren en
daarna na 6 jaren als vastgelegd in de „Ambtenarenveror-

dening,”
De heer Snel.” De sollicitatie geeft den indruk, dat elke

3 jaren aanspraak wordt gemaakt op buitenlandsch verlof.
Gaat hij over drie jaren reeds met verlof naar Denemarken,
waar veel werk voor een ingenieur is te doen, dan ziet de
Gemeente hem niet meer terug. Waar een bedrag van

f 4300.— op zijn auto tebetalen blijft, zal dat wel een dure
auto zijn geweest,

De Voorzitter. Het restant voorschot bedraagt f 4300. —

het behoeft niet zoo’n kostbare auto te zijn geweest.

De heer Snel Laat de Gemeente de auto overnemen

ten behoeve van alle diensten.

De Voorzitter” Ik acht me niet gerechtigd, in het openbaar mede te deelen, op welke wijze ik informaties omtrent den heer Duys inwon, wel echter in eene zitting met
gesloten deuren. Dat slechts het eerste verlof na een dienst-
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tijd van 3-jaren wordtgenoten, zal ook wel de bedoeling van
den heer Obelitz zijn. Het lag bij me voor, eene clausule

omtrent zijn buitenlandsch verlof .in zijn benoemingsbesluit

op te nemen, dat hij zijn tweede verlof na 9 jaren dienst
zoude verkrijgen. Het nieuwe verlof toch wordt verkregen
|
zes jaren, nadat hij de drie jaren heeft ingehaald.
De heer Sfocksmeier” Op deze voorwaarde zal de heer
Obelitz wel niet ingaan. Het eerste verlof wordt na 3 jaren
toegestaan, heeft hij na terugkeer van verlof weder zes jaren

gediend, dan heeft hij aanspraak op zijn tweede verlof. Ik

vermeen, dat zulks in de bedoeling van den heer Obelitz

heeft gelegen.
De Voorzitter. Zijne bedoeling ken ik niet. Na 6 jaren
hebben de Gemeenteambtenaren aanspraak opbuitenlandsch
verlof, hij zoude dus m. í. die drie jaren moeten inhalen.

De Gemeente Samarang doet dat v.a. ook op die manier.

Ik stel voor, de door den heer Snel gevraagde inlichtingen

omtrent den heer Duys straks in eene zitting met gesloten

deuren te verstrekken.
Aldus wordt besloten.

Punt 5: Schrijven van Mevrouw J. M. Mesters-Sa-

batier betreffende huur van het Zeepaviljoen.

De Voorzitter” De Weduwe Mesters zoude nog huur voor

het Paviljoen verschuldigd zijn over den termijn van 15

October tot 15 November 1918, immers den 18en October
j.l, werd vendutie gehouden in dat gebouwtje van den
aanwezigen inventaris.
De heer Stocksmeier. Ik zou willen voorstellen, haar die

maand huur niet in rekening te” brengen.

NET
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Het voorstel-Stocksmeier wordt met algemeene stemmen
aangenomen.

Punt 6: Ontslagaanvragen van:
a. den Opzichter der Gemeentewerken: C. Kooy;
b. den tijdelijken Commies ter Gemeentesecretarie: H. A. M.
Gerth van Wijk.
De Voorzitter Bij schrijven dd. 31 October j. Il. vraagt
de Opzichter Kooy ontslag uit den Gemeentedienst, nadat
hij den 30en daaraanvoorafgaande bij me was geweest en

zijn voornemen tot het vragen van ontslag had kenbaar
gemaakt. Art. 32 der „Ambtenarenverordening” bepaalt, dat
ambtenaren hunnen dienst eventueel drie maanden tevoren
moeten opzeggen, doch beweerde Opzichter Kooy, dat deze
bepaling niet op hem van toepassing is, wijl hij niet in
vasten dienst der Gemeente werd opgenomen. Bij onderzoek
bleek me, dat hij wel in vasten dienst werd opgenomen,
in verband met een door Ihrem daartoe gedaan verzoek. Hem
was daarvan schriftelijk t. z. t. mededeeling gedaan. Den
volgenden dag zette Kooy in een nieuw schrijven uiteen,

waarom hij zich niet beschouwde in vasten dienst der Gemeente te zijn. Ik vind, dat Kooy met die mededeeling wel

wat laat komt, het had toch op zijnen weg gelegen te berichten,

dadelijk na ontvangst van de mededeeling van

zijne opneming in vasten dienst der Gemeente, dat hij
met die beslissing geen genoegen wenschte te nemen.
Deze manier van optreden wil me voorkomen een uitvlucht

te zijn, en daarom gaf ik Uw College in overweging,
hem te ontslaan op den dag, waarop hem ontslag wordt

verleend.
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De heer Snel. M. i. is de gedachtengang van Kooy wel
degelijk voor de hand liggend: als ik den Raad vraag om
opneming in vasten dienst en regeling mijner positie, het
eene nauw samenhangende met het andere, en slechts op
een der beide punten wordt beschikt, dan weiger ik op-

neming in vasten dienst. Hij zoude moeten wachten op
eene nadere regeling zijner positie, wil het van die regeling

laten afhangen, of hij het treden in vasten dienst der Gemeente wil accepteeren. Ik acht het door hem ingenomen
standpunt volkomen ‘juist, echter voor de andere lezing is

ook wel iets te zeggen. Kooy heeft de Gemeente voldoenden tijd gelaten, het zoude lakenswaard zijn geweest, indien hij direct ware weggegaan, ofschoon hij in tijdelijken
dienst zich beschouwde te zijn.

=

De Voorzitter. De kwestie is van weinig practisch be-

lang meer, daar veel tijd verloren is gegaan sinds mijn brief
aan U werd aangeboden. Op eene andere dan de door Kooy
gevolgde wijze zoude hij zijn doel hebben kunnen bereiken,
ik géloof niet, dat als hij gevraagd had om eerder weg te
mogen gaan dan de verordening bepaalt, tegen inwilliging

van het verzoek bezwaar had bestaan. De wijze, waarop

hf zijne ontslagaanvrage voordroeg, is eene uitvlucht, zonder meer.

De heer Stocksmeier … Het is bijna 30 November, zoodat
ik voorstel, hem per dien datum eervol ontslag op verzoek

te verleenen.
Aldus wordt besloten.

De Voorzitter. Het is U kekend, dat ik onder nadere
goedkeuring van Uw College, aan den heer H. A. M. Gerth

van Wijk, tijdelijk Commies ter Gemeentesecretarie, op ver-
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zoek eervol ontslag verleende. Ik stel voor hem dat te
verleenen, wordende het

beschouwd te zijn ingegaan op

23 October 1918.
De heer Snel.” Waarom juist met ingang van den dag
van ontslagneming, was

het

zoo „perloe”, dat hij den

Gemeentedienst verliet ?
De Voorzitter: Ik tast zelf in het duister, waarom hij
juist op dien dag den dienst wilde verlaten. Zijn werk was
niet tevredenstellend, gaf reden tot vele opmerkingen. Ik
heb hem

dan

ook in overweging moeten geveh, eene

ontslagaanvrage in te dienen, om wellicht tot het in te stel-

leh ambt van Kashouder te kunnen worden benoemd, wijl
hij als Commies niet voldeed. Echter na korten tijd heb ik
ook dit moeten ontraden, omdat hij verre van nauwkeurig
is, mandaten voor belangrijke bedragen niet boekte, fouten maakte bij de heffing van openbare vermakelijkhedenbelasting, enz, zoodat ik hem opnieuw in overweging gaf
om ontslag te vragen, zonder kans op eene benoeming tot

Kashouder. Den 19en Octoberj.l. vroeg hij me eeweek
verlof om naar Java te gaan, ik verklaarde daartegen geen
bezwaar te hebben, ried hem zelfs aan, desnoods drie we-

ken weg te blijven, om op Java eene betrekking te zoeken.

Hij verzocht n. |. dat verlof, om zijne schoonouders naar
Java te vergezellen, wijl zij onder geleide moesten reizen.
Die reis van hem ging echter niet door en ik heb

hem

niet meer teruggezien tot zijn brief met verzoek om ontslag
werd ontvangen.
Besloten wordt hem eervol ontslag op verzoek uit den
Gemeentedienst te

verleenen, wordende dit ontslag be-

schouwd te zijn ingegaan op 23 October 1918.
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Punt 7: Vaststelling van het 2e suppletoir kohier
van aanslagen in de Motorrijtuigenbelasting.
De Voorzitter Het kohier beloopt een bedrag vanf 97.—
Het kohier wordt ongewijzigd vastgesteld.

Punt 8: Vierde gewijzigde

begrooting voor het

jaar 1918.

|

De gewijzigde begrooting wordt goedgekeurd,

Punt Ó : Benoeming van een Chef-Teekenaar.
De Voorzitter” Bij rondschrijven werd ik reeds door Uw
College gemachtigd, den heer H. van Ewijk, op een aan-

vangssalaris van f 250.— per maand te benoemen. Het
betreffend besluit ware te arresteeren.
Aldus geschiedt.

Punt 10: Goedkeuring der begrooting van kosten
tot verbreeding van een gedeelte van de

Grootestraat.
De Voorzitter: Van eene eigenlijke „verbreeding” der
Grootestraat is geen sprake; het betreft het overdekken van
de goten waardoor het verkeer in die straat zeer zoude
worden gebaat. De eigenaars van de ín die straat staande

huizen, willen f 300.— in de kosten bijdragen.

De heer Stocksmeier Ik acht het niet wenschelijk, belanghebbenden te doen bijdragen in de kosten, de overdekking der goten is noodig of niet noodig, is deze noodig,
dan moeten alle kosten ten laste der Gemeente komen.
De Voorzitter: De straat zooals die nu is, biedt geen

— 521 —

26 November 1918.

gelegenheid voor verkeer. Gebaat worden ten zeerste de
eigenaren der huizen, n. |. de heer Seth Paul en een

Chinees. De ingang der huizen wordt verbeterd, terwijl de
stoep meer naar binnenshuis wordt verplaatst. Waar zij
zelf aanbieden de helft der kosten te dragen, kan zulks m.i.
best worden. geaccepteerd.

De heer Stocksmeier… In principe ben ik er tegen, ik
acht geen termen aanwezig om dezen Gemeentenaren te
doen bijdragen in de kosten. Wat noodig is, moet gebeuren.
De heer Snel: In een dergelijk geval werd vroeger reeds
beslist, geen restitutie aan te nemen.
De Voorzitter Ik vermeen, dat de overdekking der goten op speciaal verzoek van de bewoners zal geschieden.

De Technische Commissie oordeelt den weg van zoo weinig
belang en adviseert, meer de aandacht te wijden aan andere
wegen dan aan zulke sloppen.
De heer Snel … Dat is eene andere kwestie.
Besloten wordt de betreffende begrooting goed te keuren
en van de belanghebbenden de bijdrage van f 300,—

aan

te nemen.

Punt !1: Goedkeuring der begrooting van kosten
tot het bouwen van Werkplaatsen en Magazijnen.
De Voorzitter.” Het project van eene Gemeentewerkplaats houdt rekening met het gebruikmaken van een terrein in Kampong Gadong gelegen tegenover het voor passerloods in beslag

genomen stuk

grond. De voorwerpen

van dagelijksch gebruik dienen op behoorlijke wijze te worden opgeborgen, wat thans niet

mogelijk is. De regeling

et
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van den opzet van het magazijnsbedrijf is niet direct noodig, doch t.z.t. zal een voorraad materialen ineens moeten
worden ingeslagen, b.v. voor de behoefte van één jaar.

Worden cement, verf, teer, enz. enz. in het groot ingekocht,

dan kan een lagere prijs worden bedongen, terwijl

op het

meest-gunstige moment kan worden aangekocht. De verbe-

tering van de bergplaatsen is urgent te achten. De Techni-

sche Commissie meende tegen den opzet en de begrooting
geen bezwaar te moeten maken, wel tegen de onderdeelen.

Een nieuw voorstel werd daarna ingediend, de onderdeelen,

welke voor directen bouw in aanmerking komen, beloo-

pen een bedrag van f 44.657.— totaal. Indien mogelijk,

ware in principe tot den bouw der werkplaats te besluiten,

zoodat de Directeur der G. W. in de gelegenheid is, met
het aanmaken der benoodigde houtwerken te doen aanvangen ten laste van dit begrootingsjaar. [k vermeen, dat

geen kans bestaat, op de begrooting voor het

1919

jaar

een bedrag van ruim f 44000. — uit te trekken. Het vol-

gend jaar zoude daarom eene som van bv. f. 10.000. -- tot
f 15000. — kunnen worden besteed voor dit doel. Eerst
wordt met den bouw van het magazijn begonnen, dan met

de werkplaats, smederij enz. De uitvoering van het “plan
zoude dus over eenige jaren worden verdeeld, tot het ge-

heel is afgewerkt.

Z.h.s. besluit de Raad in principe tot den bouw.

Punt 12: Voorstel tot herziening van het tarief tot
het gebruik van het latrineledigerstoestel.

De VoorzitterIk geef in overweging dit punt

van de

Agenda af te voeren, wijl nog geen antwoord werd ontvan-

B
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gen van den Directeur der B. O, W. en den E‚ A. GenieOfficier op mijn schrijven, waarbij werd verzocht om herziening van het vigeerend tarief inzake de bijdrage aan de-

ze Gemeente. Het tot nu toe vergoed bedrag is nl. veel

te gering. Wordt een nieuw”tarief door de Gemeente vastgesteld, gebaseerd op eene hoogere bijdrage van de beide
genoemde diensten, en wordt geen verhooging der bijdrage verkregen, dan zoude een nieuw tarief opnieuw moeten

worden vastgesteld, Het is wenschelijk na bekomen

ant-

woord de kwestie voor te brengen en thans dit punt

van

de Agenda af te voeren.

,

Aldus wordt besloten.

Punt 13: Salarisverordening
De Voorzitter. In de den 15en October j.l. gehouden
Openbare Vergadering werd eene commissie, bestaande uit

de heeren Van Campen, Snel en Stocksmeier, aangewezen
om eene nieuwe salarisverordening te ontwerpen; dit ontwerp, in overleg met mij opgemaakt, kwam gereed en is
U allen bekend. Wenscht een der leden algemeene beschouwingen te houden ?
Niemand geeft daartoe den wensch te kennen.
De Voorzitter … Thans de Verordening artikelsgewijze be-

handeld.
Artikel 1 wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Snel.

Ik deelde bij schrijven dd. 22 October

j.l mede, een amendement voor te willen stellen op arti-

kel 2 der Verordening. De Voorzitter vermeende dezen brief
naar de zitting met gesloten deuren te moeten verwijzen,
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doch ik wilde in overweging geven tot behandeling in open-

bare zitting te besluiten.
De Voorzitter Slechts het tweede gedeelte van Uw

schrijven werd naar eene zitting met gesloten deuren ver-

wezen. Wat het eerste gedeelte betreft, zoo zij opgemerkt,

dat het lid Snel in overweging geeft, artikel 2 van het ont-

werp niet van toepassing te verklaren op den Secretaris.
Zooiets echter vast te leggen in eene in de Javasche Cou-

te publiceeren verordening, gaat natuurlijk niet. Ik zou daar-

om willen voorstellen artikel 2 als volgt te lezen :

„Tenzij zulks bij Raadsbesluit voor den met name te
„noemen ambtenaar anders wordt bepaald, zijn de bij arti„kel 1 dezer Verordening vastgestelde nieuwe bezoldigings-

„regelingen mede van toepassing op alle reeds in dienst

„Zijnde ambtenaren, in dier voege, dat zij van af den dag
„van inwerkingtreding dier regelingen in het genot wor„den gesteld van de inkomsten, waarop zij op dat tijdstip
„aanspraak zouden hebben gehad, indien die regelingen

steeds gegolden hadden bij hunne indiensttreding.”

De heer Snel: Met dit voorstel kam ik mij vereenigen.

DERaad kan hierop eene uitzondering maken in eene der

eerstvolgende zittingen. De kwestie kan dan nader onder

het oog ®ordên.gezien.

Artikel 2: wordt aldus. gewijzigd vastgesteld.

Artikel 3 wordt onveranderd vastgesteld.

De Voorzitter: De aanhef van artikel 4 zou ik als volgt

gewijzigd willen zien: „Indien in diensthet gedrag of de

verrichtingen enz” Ik wilde nog opmerken, dat in de verordedening alsnog dient te worden opgenomen de betrekking

van Directeur der Gasfabriek. Het aanvangssalaris bedraagt

nn

26 November 1918.

f 350. — per maand, de maximumbezoldiging f 550. — per

maand, terwijl bovendien 10°/, der bruto-winst wordt geno-

ten,

met

een minimum gegarandeerd

winstaandeel van
.

|
f 150.— per maand,
De heer Van Campen: Dat winstaandeel kan wel wegvallen.

.

|

_

De Voorzitter: Daarmede ben ik het niet eens.
De heer Van Campen: Het minimum-winstaandeel vast te
8 leggen, is daarom niet gewenscht, omdat het vastleggen
daarvan geen aansporing is tot grooter plichtsbetrachting.

De Voorzitter: Wel degelijk komt dat erop aan. Of f 18000. —

of-f 80000. — winst wordt gemaakt, levert een groot ver-

schil in winstuitkeering op.

De heer Snel: Waarmede dus tevens wordt vastgelegd,
dat de Gaslabriek f 18000,— winst zal maken.
De Voorzitter: Dat zal van de exploitatie afhangen. Wordt
de aerogeengasfabriek omgebouwd in een steenkolengasfabriek, dan zal het winstcijfer hooger worden.
De heer Van Campen: Het vastleggen van een winst-

|
aandeel van 10 °/, komt me veel te hoog voor.
De Voorzitter: Als goede winsten worden gentaakt,KufnKd
nen gerust flinke tantièmes worden toegekend.
De heer Stocksmeier: Ik acht winstuitkeerifig zeoals particulieren datedoen, juist heel goed.

De heer Snel: Krijgt het personeel ook winstaandeel®?
Anders doet de Directeur zijn best om groote winsten te
maken door van het hem ondergeschikt personeel veel te
eischen. De Inlanders worden dan afgejakkerd om het winst_aandeel-van den Directeur te verhoogen, en zooveel mo-

gelijk op te drijven.

26 November 1918,
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De Voorzitter: Den Directeur der Gasfabriek ware een

salaris toe te kennen van f 350.— per maand, aan welk
ambt zijn verbonden 2 eenjaarlijksche verhoogingen van

f 25.—, 2 tweejaarlijksche van f 25. — en 2 tweejaarlijksche
van f 50.—, alzoo het maximum stellende opf 550.— per
maand. Artikel 4 wordt dus in den door mij aangegeven

zin gewijzigd, immers, wat het particulier leven van den
ambtenaar betreft, zijn er genoeg middelen om hem in het

|
juiste gareel te houden.
De heer Snel: Wat een ambtenaar buiten dienst doet of

verkondigt, daarmede heeft de Raad niets te maken. Ik ben

“&

vlak voor de verandering.

De Raad gaat met de voorgestelde wijziging en aanvulling

accoord.
Artikel 5 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Daarna wordt de Verordening in haar geheel in stemming
gebracht en z. h. s. aangenomen.

Punt 14; Schrijven dd. 8 October 1918 vanden Gemeentesecretaris inzake aankoop van het

landgoed Panampoe.

De Voorzitter: De Secretaris ziet in een artikel, voor-

komende in het Dagblad „Celebes” van 9 October j.l. eene
insinuatie aan zijn adres van den heer Snel. Deze laatste

verklaarde echter daarna in dat zelfde blad, dat het niet in
zijne bedoeling heeft gelegen te insinueeren. Het eerstgeplaatste stukje moest als „ironie” worden opgevat. Ik stel
voor,“het schrijven te deponeeren.
Aldus wordt besloten.

»

ie BUT
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and 55 Schrijven dd. 9 October 19!8 van het
Raadslid W.C. Snel, houdende eene klacht
over het publiceeren van in zittingen met
gesloten deuren behandelde zaken.

„De Voorzitter” Bij schrijven dd. 9 October j.l. vestigt
het lid Snel er de aandacht op, dat in een verkiezingsma-

nifest en in de Makassaarsche Courant een drietal mededeelingen werden opgenomen, welke-waren gedaan in eene

zitting met gesloten deuren.

ir

Ten eerste wordt bericht, dat het Lid Snel de geestelijke
vader is van het idee, om voor eenige ter Vergadering aanwe-

zige Raadsleden het juiste bod door de Gemeente te doen op
het land Panampoe geheim te houden.
Ik geloof niet, aldus vervolgt de Voorzitter, dat in eene
zitting met gesloten deuren eene dergelijke beslissing is
genomen, zulks geschiedde na afloop eener geheime zitting,
na sluiting daarvan. Het vormde geen punt der agenda,
was derhalve niet geheim.

„De heer Snel. In de pauze werd besloten, om met het
oog op speculatie door anderen, een hooger bod op Panampoe te doen, dan in de geheime zitting werd bepaald.
Na afloop der zitting met gesloten deuren werd medegedeeld, wie dit voorstel mede teekenden.

De heer Van Campen. Aan enkele leden werd dit slechts
medegedeeld, en waren die dus slechts tot geheimhouding
verplicht.

De heer Snel. In geheime zitting werd het voorstel geteekend.
De Voorzitter. Ik vermeen, dat U zich vergist.
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De heer Snel. Of ik de geestelijke vader van het idee
ben, is eene andere kwestie. Daarover mag ik mij niet

uitlaten. Doch de zaak had geheim moeten blijven.
De Voorzitter. Na geheime zitting werd het stuk geteekend, dat weet ik positief.

De heer Snel. Het werd in geheime zitting opgemaakt,

wie dat heeft gedaan, doet niets ter zake. Eenige leden
garandeerden daarbij, dat zij een besluit zouden sanctionneeren tot hooger bedrag dan het overeengekomen bod.

De Voorzitter. Ik blijf er bij, dat BELAU na de geheime
zitting werd geteekend.
De heer Snel. Neen, tijdens de geheime zitting!
De

Voorzitter. Ik was er zòò van overtuigd, dat het

stuk ná de zitting met gesloten deuren

werd opgemaakt,

dat ik geen nader onderzoek instelde.

Het 2e punt betreft de mededeeling, dat de Gasfabriek

zoude worden gekocht door de Gemeente voor f 100.000. —.

Nadat „dit. door Uw College was besloten,

heb ik

den

heer Uurbanus daarvan in kennis gesteld, om dat bod

door te seinen aan zijne Directie in Holland. Hij verklaarde
me toen, dat het geheim kon worden opgeheven, waarop
ik antwoordde, dat het m. i, wenschelijk was, voorloopig

nog het bod der Gemeente geheim te houden, daar het
telegram wellicht nog achterhaald zoude kunnen worden.
Ik stelde voor, 24 uren te wachten alvorens er ruchtbaarheid

aan te. geven. Er kan even goed van den kant van den

heer Uurbanus als van deze zijde inlichting aan de
Pers zijn verstrekt. Het geheim was na de beslissing op-

geheven.

|

Wat het 3e punt aangaat, vermeen ik, dat de heer Snel
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zich vergistyfiet niet door hem medegaan met het doen van

een bod op de Gasfabriek, werd niet in geheime zitting
besproken, doch in een Commissievergadering.
De heer Snel. Er stond op het enveloppe, dat mij werd
gezonden: „Geheim,, het gold wel niet eene geheime zitting, doch eene Commissievergadering, waartoe men eveneens tot geheimhouding is verplicht. Het feit zelf, dat ik
me verzet als ik geen heil in zulke transacties zie is mijn

plicht.

—

|

|

De Voorzitter” In Uwen brief schrijft U, heer Snel, dat
deze uitlating werd gedaan door U „in eene geheime zitting van den Gemeenteraad”, dat was dus onjuist, het
betreft eene meening, verkondigd in eene Commissievergadering.

|

De heer Snel. Ik heb mijne opmerkingen omtrent het

klappen uit geheime vergaderingen geplaatst, hoop, dat inden vervolge daarmede rekening zal worden gehouden.
De Voorzitter. Waar de beide laatste punten van beschuldiging vervallen, wilt U wellicht ook de Panampoekwestie niet nader onderzocht hebben ?

De heer Snel. Neen, ik wil die juist wèl hebben onderzocht.

Punt 16: Schrijven No. 319/D6 dd, 5 October 1918

van den Gouverneur van Celebes en On-

derhoorigheden betreffende het tranpsort
ven een aan een verdacht ziektegeval lijdend
persoon op 12 Augustus 1918.
De Voorzitter» De mededeelingen zijn U allen bekend.

De heer Snel. Ik dank U daarvoor.

26 November 1918. «
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Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 17: Telegram dd. 2l October 1918 van het
hoofd van het gevangeniswezen inzake
tenarbeidstelling van gestraften ten behoeve

van Gemeentediensten.
De Voorzitter.

Dispensatie werd niet

verleend, wet

uitstel fot 1 Januari e. k.
Wordt voor notificatie aangenomen.

RONDVRAAG.
De heer Van Campên … Wordt, —nu de boeienloods wordt

afgebroken, de verbinding Wilhelmina-Passerstraat verbeterd? Anders gebeuren daar stellig ongelukken.

De Voorzitter. Ik vermeen, dat een gedeelte van het
vrijkomend terrein als weg, een ander deel als plantsoen

op kosten der Haven zal worden benut, waardoor het
aspect heel wat verbeterd zal worden. Er zal daar niets
worden gebouwd.

De heer Snel” Men moet, wil men naar de pier, eerst
door de modder waden bij den put. Is daarin geen verbetering te brengen ?
De Voorzitter. Voor eene behoorlijke afwatering werd

reeds gezorgd.

|

En

Te 8 ure gaat de Raad in eene zitting met gesloten deu-

ren over,
Te 9.25 ure des avonds wordt de Vergadering opnieuw
openbaar.
De Voorzitter. Ik stel voor, op eene aanvangsbezoldi-

ging van f 900.— per maand te benoemen tot Ingenieur-Directeur G.W. den heer Obelitz te Bandoeng en voorts
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voorwaarden als in het concept-besluit vastge-

De heer Snel … De Gemeente moest zijn auto maar overnemen voor f 4300, —,
De heer Stocksmeier… Die auto kan toch een veel grootere waarde hebben.

|

De heer Snel. Dat is zoo.

|

De Voorzitter» Er was een memoriepost op de begrooting voor dit jaar gebracht voor den eventueelen aankoop
van een Gemeente-auto, doch ik zal den Raad in overwe-

ging geven, geen auto aan te schaffen; op een dienstauto
is nl. ontzettend weinig toezicht. Ik voorzie van een dienst-

auto eindeloos veel misère en in korten tijd wordt het een
versleten stelletje.

De heer Snel. Te Soerabaja voldoen ze goed.
De Voorzitter. Zonder berekening van benzine, banden

enz. komt een auto op f 2600.— per jaar te staan, waarbij
dus twee voorname factoren niet in rekening werden gebracht. Ik wilde in overweging geven een vaste toelage toe

te kennen. Er zijn o.a. twee Deelemankarren, welke bijna
nooit worden gebruikt, toen ik het magazijn inspecteerde,
stonden ze verroest daar, zoodat ze vermoedelijk na den
laatsten Westmoesson geen dienst meer deden. Uit de begrooting van Batavia blijkt, dat men daar juist van plan is
de Gemeenteauto’s van de hand te doen, wijl ze niets dan

displeizier opleveren. Thans gestemd over een Ingenieur-

Directeur der G. W.
Uitgebracht worden 9 stemmen (de heer Wietand is inmiddels ter Vergadering gekomen), waarvan 2 blanco, 1
van onwaarde en 6 op den heer Obelitz.
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De Voorzitter: Het aanwijzen eener Mamadjang-Commissie is’dringend-noodig en kan niet wachten, totdat de andere Commissies worden aangewezen. Ik beveel daarvoor

aan de heeren Hoesing, Snel en Stocksmeier.
De heer Snel Liever wel ik niet in aanmerking komen,

‘reeds eerder heb ik opgemerkt dat ik als lid van dezen Raad
zal bedanken, wijl ik den tijd aan mij zelf wil houden voor
“andere bezigheden. Als de Gaskwestie is afgeloopen, bedank
ik als Raadslid. Het is me gebleken, dat het werken in de-

zen Localen Raad vrijwel vruchteloos werk is. Ik zal me

darom op ander gebiëd. begeven, waar het werkem me
vruchtbaarder schijnt, omdat belanghebbenden er zich stel-

fig voor zullen interesseeren.
Gekozen worden de heeren

Hoesing, Stocksmeier en

Wieland.
De Voorzitter: In het openbaar wil ik nog de mededee-

ling doen, dat de Gemeente besloot tot aankoop van het
Landgoed Losari.tegen den prijs van f 200.000. —
Te 9,50 ure des avonds wordt de zitting opgeheven.
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