van bet :veitfiand~e m -de :(}peabare
· Vergadering van den Raad'der Gemeerite Ma'kassar, gehouden:qp Dinsdag, den
l4en Tanuari '1919, te.n Raadhuiu.

AGENDA:
,.

..' - -,: a.

A'i:11esteerrng ven ,de :Natulen der Wergaderingen 1van ·4,

r.r

.,,
24 en 27 December 1918•
.;~ •.. -,·2. :,Benoe1Jling ·van :een ,(ammies-Betaalmeestar.

·';

3: ·8enoeming
van
.

een 1<assier.
.4. Vijfde gewijzigde begrooting . v.oor :1"911:8•
.- :5. £igeodomsaanvr:agen.
6. Schrij'{en ~o. 4560/H. C. -c!d. 3<1 .Decemb.ent9118 •betref~
iende :samenstentng der !liluurcommissie. ·
i: Renoeming van .een Adjunot-Dir~cteur :der .Gemeente..
1werken.
~8. Benoeming van een .Rooimeester.
9. Vergoeding· aan .den- Gemeentekeu11meester llan :reis-en
•ver.blijfkosten naar en op Java.
10~ ·Rekest dd. 16 December 1918 van den beer ·W. 1Cen;tiago alhjer, ,houdende het verzo.ek tot er.tanging eener
yergunning .voor het opcidhlen eener .commissionnairszaak in de Tuinstraat.
.Onderzoek van den geloofsbrief en verder ingediende
bescheiaen van het nieuwverkozen lid, den beer Mr.
J. fRutgers .
Voor~tel-Snel 1tot niet tot:passelijk ver-klaren van artikel
2 der ·rlij Raad~ibesluit van 2ti November !1 918 ·vast-,

.

•,
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op

·gesteld~ ,,Salarisv¢rordenin1g",
.dei:i . Gemeen~ese.cre- ·
- .
tarts. .
. .,.
~ .
13. Schrijveit No: 6 dd.18December191Svan~enD.i.rectetir ·
. • ~ de~ 8. 0. VJ.., houdentie h~t vei;z·~~k de va.nwege·: ·<ieze
Gemeente . u1tgegeven word.ende gedru~te stukken ·te mo-. . .
g.e n onJvangen.
_
.
.
•
Opb~engs! van den klapperverlcoop.' der ·iandgoeder¢~ .. · ~,_'..
Ma~adjang en Losari .' · . . - . : · . · . '·" · '. .
~· ::- ·. · ::·
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· 15.-· Restifoti·~ aati pen he'er Tbio Soen Tj'eng van 'een . be~ ~ ... _:
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~e h~ffing' van ee~ ..p~lastlng :- A~~ ... ., . :. :

onbebouwde en de ' niefVoldoende bebouwde perceetei- : .
'
.
in.- Cle
Oemeente" Makasar. .
·.,
·· ·
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Proces-verbaal ·· dd. 2 Ja~_uari · 1919 van
.
·. overneming der Gemeente~as.
19. Aanwijzing van· twee leden der HygrnnischeCommissie.
20."' '.. Betaaibaarstell.ing
van een bedrag van f, 10.59 _wegens
.
.
.
.
.
· te vee1 - door . bet Gouvernement b_e taalde· opcent.e.n op
.

•

'

.

'

~

.l

~

'
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......

de -~ersoneele belasting over bet .i aar 1917.
21. Mededeelingen betreffende de- oasfabriek.
22: Reclame van · den gewezen Opzichter der Gemeente.. werken ..: C. Kooy.
,
23. Proces~ver,baal · van het opgenomen werk : Het maken.
~ van · eene afvoergoot .tangs de · Noor<:tzijde va~ den
I
BOetoengweg .

: Bat?a Soeleiman, H. J. T; Bijlmer,'
W. F. van . Campen, · Lie Eng Hoei, H: Mesman, ·
Noeroeddin daeng Magassi.ng, J s itanala, . J. H.

Aan_wezig zijn de

led~n

~
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1919:

~tock~~-eier (verscbijnt ·eenlge minuten na opening der Vergadering), The Liong Tjiang en . O.
,: · ..wieiand. ·
met . ken~isg~ving zijn de leden: Mas · Noer Ali~
d~en~ Marewa wegens · gewichtige redenen 1 W.
·C.. ~el wegenS. andere beiigheden en A. W. 0.
· Stigte-r wegens uits~digheid.
·
'
·. · Zo,nder kennisgeving de leden: H. E. E. Cbavan-

.

'

'

vacatures: (H. W. van der Voort en Mr.

de beer A. P. R. van Beusekom Jr.
des avonds . opent de Voorzitter de Verga,.. . ....<feriitg
.
-;
De Voorzitter: In de eerste Vergadering in 1919, wensch
. ik U een gelukkig jaar toe, mogen Uwe verwachtingen in
.· ' dit j'aar wordei1 verwezenlijkt. lk hoop, dat bet pas · aangevangen jaar voor de Gemeente een voorspoedig en vrucht>baai-' jaar moge zijn. Al heeft bet jaar zich in lndii! overal
met nijpende voedselschaarscbte i11gezet, voor Makassar
· za.1 blijk~n geen voedseltekort te zijn. lk zal niet in be.~ ~chouwingen freden over hetgeen in · bet afgeloopen jaar
op Gemeentelijk gebied werd tot stand gebracht, wij.l ik gedurende een. tekort tijdperk persoonlijk heb deelgenomen
aan de Gemeentezaken. Voorts wil ik memoreeren, het aftreden
·· der Raadsled~ Van Deursen en Mr. Pet, die juist heden-

-

_.a~~

.

_'01! ~tr!-'t f1U':'t ,~aa<n, 1~k~r ~at tg0e4 if.e· verlaten, -. ~
· n-~ .jar~ 04 van 1d-ft -~~Jege · ite ·zij.n :ge~st. Voor.ar· ',
'
'
Jaatstgenpemde ~eeft zkh vaak ~oot de ~eente.~akeri'·
geY_nteresseerd · en vermeen ik ·dan enk namens U alien· te
spieken,, do9r ·den -wensch ·te uiten, dat ·.bet beiden :beer~ .
. I
goed -moge. ·gaan; Ten .slotte roep ik bet .ni~u~.,.toegetre<len
·ua,
deri beer ·gljlmer, een we1kom toe ...en .spr-e~k daarbij de : -~
.
•,
0
'
•
verwachting uit, ·dat de keuie. eene .gelUk~ige ·zal bJijken·. te
. zijn geweesi, · dat Uwe kennis: heer Sijlmer,· ·op ·hygii!nisch ·
· g~bied, tot ·nut zal , s.trekken va~ deze Penieente en verbete-ring zal ·d~en ontstaan' i·Q minder _ gewenscht~ toesta~en·~· ·
(H.andgektap).
.

Punt ·I' :

·va<n -~ ·Notuten der vergad¢··
¥.i11ge11 V81l i, 17, 24 en ~7 Oet.erri~t 'tt;s:
. ,
-t\ ·rr~steeriog

'

De Voorzitter: De N<>tu'l'!il -~n de den 4en· en 17en
. l~ece.1t1l1er ~·~- :gelloucien ·lW..gllderhfgah \W~rdeh dlef ~rikele
opmerkingen terugontvangen, die van 24 en 27 De<:ent.. :
:.ber l l. ~taen itn w~r.batiil · !tfWt 1de11 >W"ern~-.i'b~lllngrijken
1n1Mud, :Href t1:o~gez<Jnden. ·
·
· .•
(tk ven6ek •den !Sec-retaris ~h rde •bei'tte · taattte -v&or.le'2Jtffg ~ ·Boen.
.Akim;. igeschiettt.
'
.
.
!0e Notuhtn \vot&h tgoe.tW.dkeU"r.d ren <gearrestoord.

Punt 2: :senoem.in·g .van ee~ Commies-l3e1aalmeester.iue "'°'1~-. ·. In ttt"e ·v~trge 'zrttihg ·wtra 'de · 1cotttl'!lies-

tbetaahneater LMeyer tot (()etneetttl!knh<Juder tienoemd, blij1V.ende •fiij <echte·r tevem itiet het an1bt •.v.ah tcan1ttties b~taal
·ftfetnfter q;~ratt, ·zoolang. ·g~h- \f.eRltlng~r 'Yoor~ hettl ·ts a•~
0
0

0

0

-

· ·. ~~iel}•. W°Mh.~ de. R'<laq O;pil.lie-tlw een com•nies-be.~aa¥,,
·~ • ·, -~t~f aa.~· 'te. S;te;l-len ?·
H,. - ~- · .De · h~er - Van Campen: lk had gedacht, nu e~~· erg~
K~u4er w·erd: a.an,ges,telc\, dat de betrekking van commies~lMtw.e~Ste.r Z-Q.ude k~nnen veFvallel). E>.e Kashouder ·~.an.
..., :i . ~ g0,.ed tti.t;be:taUngen do.e.n. aan wei:kyo.lk, d-aarv1001" is
<50 ·:.kt 't~~l tijq OOQQi,g, t~EWijl Slechts. eens· i:n de ·10 dage.n.
' · "'idie uitbetalingen plaats hebb,en.
.
. .~' -~ (le ' Voor~itter.· .Itijde vas.tstelling der ,,Salari~11er0rdenrng"
·"'~k:~am deze kwestie reeds ter sprake. De Di:r~ctellf der 6.
:' ' ., .-~~ dQ~l<k t<>.~ll meqe, dat het amb.t van commies-betaal-

.

~

.· .'Qe h~e·r V.qn Ca1Bpen:· .Waaro,m een commies aange ..
e(etd. is e~n lderk niet voJdoende.? De man heeft ~•e.chts
·te.lt..fij.f...: Ed tUo.vefk te venicbten.
De Voorzitter: Hij moet ook aanwezig zijn bij het uit·IMt.alen ~an koeHeluonen, behQort o.p, de uitbetalin_g cantr6. le uU. t~ o.efenen.
De beer Van Campen: Oat werkje kan een klerk ev.en ...
goed doen.
De Voorzitter: Volgens den Directeur der G. W. kan
(\at besJis.t niet. Wil . de Raad wellicht wachten met bet
n~men eener· bes.lissing, totdat de lngenieur· Directeur der
O. W. zal zijn opgetreden ? Dezer dagen · zal deze . ambte.,.
. qar iijne functie aanvaarden:
De beer Wie/ar1d. · Oo.k ik. ben van meening, dat d~
l(aahoud~r dat werkje . er best bij kan waarnemen.
De Voorzitter: Het beheeren van twee verschillende kas14tP tegelijlcertfjd is ,niet aan te bevel ~n. eventueel toch.zour

•

•

de een tekort in.de eene.kas gestopf kunn~~ .worden mtt geld
uit de ·. andere, al zal bij -gelljktijdige contrOle dat hiet . mo/
. :· · ·gelijk zijn: - .'" · ". · ..
.
.
·
D~. beer Wieldnd /Bil de . tienoeming van den · K.as-~ou•
. der· is bepaaid:· dat hij ·de betrekking Y.an commie;s'-betaal.
...
~'.
·
meester
tevens
·zoude
vervullen,
ware
da.t
niet
zoo
.gewetst~
·
..ff
.
. _.
•
• '
. . •..
: .. · · dan zou ik tege~ de· vaststelling .van · zQn tract11111ent, al~
•·
·. '. :· geSc:hiedde, 'mij hebben . verz~to ·
. ·: ' · ~.
. ·
· De Voor~iffer: De : Oemeentekas . blijft to.t 4.;. : ~re des
:namiddags"· ope:n. .
-~ .
·De beer Wielilnd . _· - Oat is ni~t noo,dig, de Algemeene Ont..
· V.nger .doet dat ·<>ok niet. ' . ..
,. .
"
• _
· · De Voorzitte_r: Het. publiek is daarmede . zeer · gebaat .
Het nemen• ee1ter
beslissing• kan Worden
. uttge~teld,
:·totdat•
•
-+'
~ • ··· •· de lngeniei,ar~Directeur der 0; W. in -Juncti.e ~al zijn' getreden. ·
~'... . . . " . De ·beer ..Wiekznd .· Toch zal'°ik me t~gen 'eene benoeming
·vei:zetten.
..
. -:- Besloten w~rdt dit . punt opnieuw aan ~e . orde .t~ stellen,
_ zoodra de lngenieur~Directeur der "0; W. va.n ad.vies · zal
· kunnen dienen.
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Punt 3: Benoeming vari een kassi.er.
D~

YDDt:tltttr: De man zal h-et geld helpe'n ontvangen,
. zai . toezien, of valsch geld _wordt gestort. Chineezen hebben
, handigheid daarin.
De beer Mesman: Het Vendukantoor had indertijd ook ..
'g~en specialen kassier; ik vermeen; dat de aanstelling' voor
deze Oerileente niet nood~akelijk is, .de betalingen· hebben
'11iet zoo'n grooten omvang.
De Voorzitter: Ongeveer een half millioen g~at per jaar om.
0

0

.~.

1

-
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De beer Mesman. · lk.. .opper alleen
. . . bet idee, een. · juist
oordeel kan ik niet vellen d.aar:over. Ats de kas tot I.:"'.. ure
" .' des. namiddags · openblijft, is ~r tijd .genoeg over-vpor eenlg
(' ander werk.
·.,
De_. Voorzittet. · Val sch geld kan men niet na eeitigen tijd
-- · • . teniggeven. Alie bandelskantoren bebben kassiers.
' Oe beer Stocksmeier. · leder bandelshui·s heeft inderdaad
• ~en . kassier •noodig. Een
kan niet alles zelf do~n •. Er is
" . iemand noodig, die ontvan_gt en uitgeeft.
. De heer Wieland.· -De~e uitgave acht ik niet . gewettigd,
Maliassar
kan zich niet met een handelshuis
ver, ·· ·..,·de .Oemeente
.
.
.
gelij_keh, de . omzet vah dit laafste. is one}ndig veel- grooter.
Het ls inaar -steeds meer tracteme·nten betalen, waardoor de
Jt'effing .van meer bel~sting noodig-'wordt : ee·n handelshuis
(
van eenige .beteekenis zet millioenen guldens per. jaar om .
. De Voorzitter. · Elke gemeente heeft een zeker kader van
-personeel noodig, en · drukken daard_oor de. uifgaven; op
~leine gemeerrten zwaarder dan op ' de grootere. lk be_n van .
meeniilg, dat .de kashouder bet niet zonder kassier kan stellen. ·
' ; De beer Wieland: Om _te . voorkomen, dat een enkele ·
keer valscb geld wordt ontvangen, is bet aanstellen ' van
e~n icassfor· op een safaris van f 100.- m·. i. niet noodig.
De Voorzitter: Op de ontwerp -begrooting voor · 1919
wer~ op deze uitgave gerekend.
· De he.er Wieland: Doc'h is dat on twerp nog .niet behandeld
of aangenomen, gewacht zal moeten worden op de bebandeling. .
De Voorzitter: Dan worden dezelfde discussies daa.rover
gevoerd al~ nu.
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Die llter .Stockg•ier •·· De vl!sg. . isr kan de ka:shouder
IMt
werk at zander iassie11 1
...
· De lioorzitfer. · H:ij: heeff g.e:ldaagd. &,~ef vee'I: werk. voor.11
. waar het een voor hem riieuw ambt betreft. Moet hij ooe.•
liing tm kas zetf gebeel voor
zij,ne reken tng. nemenr dan• zal .
.
het pu~lie:ll: veel ·tt' Jang heltoo·ren· te: wachten:.
..~ -

. ~· &er
telielpe&; .

Slucksnte~r.;

Hel pubLiek mi.xt. vlot .woiden
'
•
.
0
•
De ·beer Van Camptn·.; De Co.mmi.ssi.e voor de financien
...._ knnen nag~aD;~oi het aanstefle·n van een kassier
- wel llOOdig is.
Aldus W.ordl
r .
- besloten-.

--

.

.

Punt 4 : Vijfde · gew-ijzigde begrooting voor 19 !8.
De. Voorziltt.r'.· De wijziging betr_e ft .slechts het b1engen .
.
ep cle l>egroottng voor 1918 van een bedrag van i 100.000.-,
zijncle de- :koopsom van, de Gasfabdek. Wenscht iemarrd· al- pmeeiie bescbovw-ingen . te houden ?
Oeen der l:eden geef,t daartoe den wensch. · te kennen.
De Voorzitter. · Heeft een der leden bedenkingen tegen
· a ~voeging van den uUgaafpost en ~e verhooging yan
II.et omtcrdeel ?
Oeen . der lede-n bedenkingen hebbende, wordt de begrootma z. b. s. ongewij.z:igd " goedgekeurd .
. ·staande de Vergadering worden de Nolulen ·op dit' punt
• .betrek.king, h~bbende; voorgel:ezen, goedgekeurd. en geanesleerd

Punt 5: Eigendomsaanvragen.
De Voorzitler. · Het geldt sleshts een eigendon)saanvrage:
)

. b1j de Commissie voor Gr;oridzaken . en den: [)j.iecteur der.
:~ Oemeen·tewerken, bestaan geen bedenkingen. Voofgeslekt
wordt het stuk met goedgunstig advies door te. zend:en • .
'
Aldus wordt z. h. s. beslotcn.
Staande de Vergadering worden de Notulen op, dit punt
betrekking hebbende, voorgelei:en, goedgekeurd en gearres. teerd.

•

_Plmt 6 .: Schrijven Np. 4568/HC dd 31 December l9i8
belreffende ~amenstelling der Huurc6m-

miss:e.
Oe ~oorzitter: Zooals bekend, wendde de heer Snel zich
bij een U bekend · schrijven tot den Gouverneur-Generaal
omtrent de hangende kwestie inzake de samenstelling der
Huurcommiss~e voor deze Gemcente. In ~ijn schrijven van
· 31 December j.I. heb ik de beschouwingen van genoemden
beer weerlegd .
• . De beer Wieland: Het stuk kan worden gedeponeerd,
· wat hebben wij eraan ?
Oe Voorzitter: Dat gaat niet, de Gouverneur-Generaal
laat om bericht verzoeken, of de. beweringen van den heer
Snel. juist zijn, n. I. dat het vereischte aantal personen geschikt en genegen om op den voet van artikel 6 der Huurc.ommissie- Ordon nan tie zitting te nemen, in dat College,
wet op dat tijdstip was te vinden. In 's Raads zitting van
27 Augustus j. l. is de zaak van de samenstelling der commissie wel niet speciaal uitgezocht, doch daaruit blijkt, dat
· - de Raad dus van m·e ening was, dat eene andere samenstelling
niet mogelijk was. De heer Snel beweert, dat de kwestie
niet was uit~emaakt, omdat deze niet speciaal aan de orde

•
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.~as gesteld. I~ geef i.n. overw:

Ing, ,mijn voorstel als ne' : der elegd ·in mijnen br1ef No.4568/HC dd. 31 December j. I.,
I stem· ng- te brengen.
Het o~tstel . wordt z. h. s. aangenomen.
:
Staande de tFergadering worden de . ~otulen op dit on.<lerwerp ~etrekking hebbende, voorgelezen, goedgekeurd en
gearresteerd.
Punt 7: B.enoeming van een Adjunct-Directeur ~er
Gemeentewerken.
De Voorzitter ~ r 'j schrijven .No. 20/5 ·dd. 4 dezer gaf
ik .Uw Colleg~ · t _ r wegi ~ g, met {ngang vari den datu~ '
· · waarop de · benoemde thgenieur-Directeur der ~ Gemeente
. werken zijne betrekking zal aanvaarden, hetgeen dezer dage,n · zal geschietlen, eervol te ontheffen van de functie van
Directeur der 6emeentewerken, · den beer -A. J. Sackman en
. hem te benoemen tot Adjunct-Directeur ·in vasteri dienst der
Gemeente.
Het betre.ffend besluit wordt gearresteerd.
De Voorzitte~ " a. s. Vrijdag zal de beer Obelitz vol gens
· ontvangen telegrafisch bericht bier aankomen . .Deze ambte~aar
. verzocht, hem toe te staan, alvorens de .reis . naar bier te -aanva.arden,. ter bestudeering
van bet Orondbedrijf eenige groo·
.
' te plaatsen op Java te bezoeken, waarvoor een verlof van
. .14 dagen noodig was. Onder nadere goedkeuring van Uw
College verleende ik bet .verlof.
De Raad hecht hieraan zijne goedkeuring.
Pu_nt 8: Benoeming van een Rooimeester.
De Voorzitter .·De beer De Munn~k kon eerst op den 3ten
Decem.per j. I. 's Lands dienst verlaten, zoodat een nieuw
besluit ..ware te arresteeren.
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Aldus geschie.dt.

9: Vergocding aan den Gemeentekeurmee)ter
van reis-en verblijfkosten n_aar en op Java
Oe Voorzitter: Bij rondschrijven No. ·. 4365/5 dd. 6 December j. I. werci Uwe machtiging verzocht de door den
Keurmeester te rnaken reis- en verblijfkosten
ten behoeve .
.
van de opneming in het lnstituut Pasteur van zijn door een
doll en hond gebeten -kind . voor rekening van de Gemeente
te nemen. De Keurmeester diende eene nota in, groot f 300.-, .,.
., welke
door mij nauwkeurig werd onderzocht, waarbij mij
.
' bleeJ<, _dat de heer Sampers de kosten zoo laag mogelijk
heeft· gehouden, zoodat ik vooorstel machtiging tot restitutie
te verleen·en.
'
.
De Raad besluit aldus.
De heer Mesman: Er wordt te · dezer stede eene Gemeentelijke hondenbelasting geheven, doch ik zie t~I van
honden zonder penning rondloopen; die dieren worden .
blijkbaar niet verzorgd en_ veroorzaken de hondsdolheid.
Kan er geen razia onder die dieren worden gehouden?
De Voorzitter: Het oppakken der schuwe dieren is niet
zoo eenvoudig.
De beer Van Campen: lndien de pol itie de honden volgt
en de houders bekeurt, zal de be lasting wel meer opbrengen.
De heer Mesman: Er is steeds nieuwe aanvoer van honden van West-Goa.
De Voorzitter: De be lasting van f 3.- per jaar en per
hond is veel te la ag. Als de belastingschroef wat steviger
word! aangezet, zal het aantal ho nden wel vermind eren.
De ·h ee l Mesman: Hoe ve el kosten hebben Gouvernement

.

'•

•
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en .Gemeente niet ten g~v·.Qlg_e: va·l\~b,eten van dolle hon den~
ook' qet politietoezicht kost veel/geld. Het zoude aanbeveling
vertt:fene~ :~e~ne fUnke opruimi'ng on de~ de hon,den te houde~. ·
De wolirritter-: Voor dil·t d~et zijl'l fondsen op de be.:.
g•oo~Jg, \titg,~t~~ltke-n~ d~cl\ bet bedta~ w·~ele Q~-~ VtQl<J.oet.de.
Dt} h~r Vaa· Campen: De h~ndenkar n:iiQet wedtMi . te~
.iondg,aan, d:a.n ial de: belastt.ug ie.vens btrter, in:l(o,Jll.e·~.. .
0
t>~ Vooczitt-ef: . tk ~at nagaan•. of ~erb.e-ter•.".li. lll de,Ui.tQ.e-.
. -... ·a.tand, moae•ij;k is.
•

i;, ··: ~.,'Punt· lo~ Rekest dd. t6·· Dec. 1§18 van den hftr·w.
.
.c~..t~ alflier,, hoitdeitde liet
tot
erlangi·og. eener' vergunning ~OO_r . , ·Oprichting
-·een.er commissionairszaak in . de
.
1 . ' ,

vet:

T~.instraat._

·

' .f)e- ~~rziU.e·. r:·· Bjj, scluij\(en ~arr gist~rtm
de.ell r~kestrant .
.,
m~d~f; ziin ve-rz~k.schrifl ht te tf!!kke:n. ·
,
·· ·
He:t ·punt wordt vc;sn de Agen® afg~vQerd,

""'
Punt n: Onderzo-ek van den ge~ofsbrief. en verder~
ingediende. bescheiden van bet nieuw-.verkozen .lid, den heer Mr. J Rutgers
.'

_ De V'OQttitler: Het nieuwe. reeds a.fQe-tondigde Re11lement
van Or<le v~r de Vergaderingen van Uw Cotlege bepaatt
o. · m., dat -e.ene commissie van 3 leden de. geloQfsbrieven
en verder ingediende bes~heideri zal ondeno~ken. Tot leden
dier Commissie wenscllte · ik aAtl te. wijzeo . de hee.re.n Mes- ·
man, ·Siocksmeier en Wieland.
De heer Wieland: Het is de.r Commissie gebleken, dat
de stukken in orde zijn.
J

'

•

\Be.stoten W(!)1'<Jt t0t 1oe'la1ing

:a'Js

van. -oon

he·er ·Mr~ · l Rutgers

1

~aa~sli'El.

Punt 12: Voorstel Snel tot niet 'toepasselijk verklaren
van artikel 2 der bij Raadsbesluit van 26
'No\'eM'ber Hll8 vastge-stelde ,;Salarisverordening" op den Gemeentes-ecretaris
De Voorzitter: De beer Van Campen hee'ft eene motie
· ingediend v:an -den volgenden inhoud :
.,:De <iemeent~raad van ,Makassar,
fiije-e n-gekomen tn •epenbar<e zrtting ·van den 14en Janu:• r.i f!l)if 9;
1Cemti$genomen :hebbende van ·het -v oorstel van het ,Raads- ·
!Utt, den E delachtbaren Heer W. ,,C. Snel, tot niet '1oepa~
'Selijk ve·r.ldaren van .a·ttikel 2 .der bij Raadsbestuit van 2ti>
:'Nf1venrber lJ 9J8 vastgestelde ,,Salarisverordening" oprden itegenwoordigen Gemeentesecretaris, A. P. R. van Beusekom;
· Nog kennisgenomen van de motiv.eering van bedoeld
voor.stel door genoemd Raadslid ;
Overwegende, dat die motiveering zich begeeft op par. ticulier terrein ;
BESLUIT:
~Bedodld ··voorstel ·te deponeeren."
Met a~gemee11e stemmen wordt de motie aangenomen .

.Punt 13: Sdhrijven ·No dd 18 December 1918 vran
·den Directeur der B. ·O. W tioudende het
·verzaek de vanwege deze Gemeente
uitgegeven wordende gedrukte stukken te

•:mog.en ontvangen ..
•

14. januari .1919.
'

.,.- 14

\

. De Voorzitter. · Waar de. Gemeente de van het D~parte-· ·
nienJ der B. 0. W. ul~gaande jaarve~slagen ontvangt, is bet_
billi)k· ~et ver.zoek in te willigert.
· - Aldlis besluit de -Raad.

Punt 14: Oprengst' van den klappervirl<oop
der land- ·
·.
-

goederen Mamadjang _en - Lo~ari en machtiging tot ~~erschi-ijving van Losa,ri. : _ -

.

.

De Voorz;,itter: Voor de,11 tij_d van -3 jaren werd de .op.
..
brengst van . Mam~djang aan den hqogsten bieder to~ge.:.
_ wezen. In ve.fba11d l\)~t _de,)>Quwplanne.n werd voor de op-brengst van Lo-sari eene:' overeenko'ms·t voor den duur van
~le~-hts een:. h~_lf, jaar gemaakt met .den- hoogsten bieder. .Het
werd. over~~en, den kQop van ~·e.t Landgoed Lo~ari in een :b~sluit ·vast .ie leggen, iulks is n_ied~ n~dzakelijk vo9r ·de
ovetsc-hrijving. lk''. stet V-oor het betreffe.nd conc'ept-besluit
te .arrestee re n.
. · De Raad besluit d_ienovereenkomstig.
.

Punt ~ 15:

..

-

'

.

Resfitutie aan den heer Thio Soen Tjeng
van een bed rag van f 450.--.. ·
/

De Voorzitter. · Bij rondscl.t~ijven werd reeds d~ gevraagde
machtig~n~ verleend. Het geldt slechts eene yormkwestie!
De Raad besiuit tot restitutie van h~t betreffend b_edrag.
.P.unt 16: · Verordenirt~ tot hefting . van opcenten op
·de aahslagen in de betasting op de bedrijfs. en andere fokomslen · in de· bezittingen
buiten Java en Madoera
De Voorzitter :· Ter vorige Vergadering staakteh de stem-
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men over 'bet voorstel-Snel om voorshands
de inbehande.
.
nemi11g dezer Verordening uit te stellen. De Chineesche
Oetneente voert eene heftige oppositie tegen bet eventueel
heffen van opcenten. Het Raadslid, de beer The Liong
Tjiang, is bij mij gewee.s t om me mede te deelen, dat een ·
rekest circuleerde, houdende het verzoek aan den Raad
' niet over fe gaan tot de voorgenomen hefffng. Hedenoch• tend _heh ik, ltet r~kest eerst ontvangen, ik geef daarom in
overweging de behandeling van dit punt der Agenda uit
te stellen.
De beer Wieland: Waarom hebb~n de Europeanen in.dertijd ook niet geprotesteerd tegen de heffing van opcen. ten ·op _de Inkomsteqbelasting?
. De Voorzitter: De Chineezen gronden hunne bezwaren
op bet feit, dat de belastingen op te brengen door de Europeanen, wat de zwaarte ervan betreft, niet te- vergelijken
zij~ met die door hen opgebracht. Een Europeaan vangt
_pas bij een irtkomen van f 75. aan te betalen, elke Chinees
betaalt minstens f 4.17 belasting per jaar. Chineezen beialen 4 1/ 2 °/ 0 van hun inkomen , bij de heffing van E'urope1nen is zekere gradatie toegepast voor kleine, middelmatige
en groote inkomens. Een Europeaan met een inkomen van
f 75.- per maand betaalt f 1.50 belasting, waarvan 20 opcenten een bedrag vertegenwoordigen van f 0.30; een
Chinees met- een inkomen van f 75.- per maand betaalt
. f 40.50 belasting.

De beer \.'ari Campen.· Bovendien betalen Chineezen
belasting van hun bruto-inkomen:
De Voorzitter: Met den lnspecteur voor de Financien
wilde ik eerM de kwestie nader bespreken, ik begrijp niet

•

•

. I

l

.

)

.go.ec:!l, !Waartom •de ·eene· oe·vo~1Gtngsgr0ep ·~ver ·haa.r nehto-dink-0men he;t-aalt, een .a ndere 0-,ver haar b11uto-inleamen. · '
:·:EY.e be-er Wieland :· -En ik0m.t .a.Ht:s :in den .zak \Van the't
G .0 u¥ era emeni. .
IIoor~itter. · :De ileer lih.e Uong.
. T)jiang -steide N00r
'Pf&~Bf ~en ~miriimum.nlarrs Nan ,f t5Q.- ·te ·beffen., ·hetgeen
·de ·Gemtente -Ot~a i .eaoo.- iin ··het iaatje ,z-0u.Ae ·br.eflgen; ·
tre lhurdtge ·:ems:tandi:glieden v_o rmden z.i. ·ee!n. be~.waar ·em
· ;aag 'blj J.iever in 1h'et :~eheel .geen ,he:.Miing. Eoht.er :l!ttem \i:n :
aanmerking te worden genomen, d~t de aanslag .o ver li9J~8
zeHs incrg mie·t ipl'aats :had,_:!bet zal .dus n-0.g.•lang _dur:en · atvo·r~rr-s ;beta:ald Jean wor<te·n. Dat lie •Chin:eesche Oem~ente van ·e ene heffing in het gelteel nie.ts . ,z.oude w:ill.en ,w_eten, ''h·a d •ik ;n:i.e t ·~er,wachi, :er . zijn ·onder he.ti persooeti !met een
'
.
· •rrik'o:men WJm: ·f '·40.000: -'- tot f ,50006.- :per ijaar. ;Het ;is ·nilrt
;te 'Verantwoord.e n, da.t ;decze :nief bijdragen iin ; het Qemeehltelijk -budge1, .ik heb dan ·ook ·gevraagd, of :,zij '. zrch .niet

ne

..

1

ldi·amen.
iQe :tre:er . !Van .(Jampen •• £r zijn odk folanders ·met ,een
inkom:en ,van f fr200Q.- ,per Jaar~ 10ok 1de-ze .betalen -ni:ets

.

~•&~~

.De >Voor.zitter.•: 'Bat· ·de · verortfonin,g tot 1heffing van op.. ce{lteil ·QP de · belasting van .In landers werd :afg~temd, is

ni_et erg, ~oar hen zijn -het zeer ongunstige :omstattdjgheden,
terwijl -11oar (deze. ' bevdlking~groep ··bet er niet beter op
wordt. ~aren de Chineezen bij hun oorsprronkel.ijk ·idee
geble»en, de !heffing . te doen aa·nvangen f>ij -een •ittkomen
van f 1eo. - per maand, . dan zoude tdaarop wet in.gegaan
kunneo zijn, doch gehe.el van de he-ffing ·af !le ,zien, is
niet f.lladzaem. ~Is .gewacht 1moet •w01den. o.p~ • de door ·de
1

)
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Regeer.ing beoogde unificatie van alle belastingen kan nog
jaren gedu1.d worden geoefend.

Dt bttr Mesman :

Chineezen betalen veet · me.er belast,ing
dan Etnopean~n.
·
' Oe "\T'Oerzitter: Oa1 is zoo, doch n~et aan de Oeme.ente.
Oe beer Mesman. · Daarom :ben ik er tegen, nog nieer
~ting -van hen te heffen .
~e Voorzitttf": Al die 'be.JasHng, komt, zoe-aJs <feeds .op~ttrefkt, 'bet ·Geuvernement ten .gpede, de (lemeente ·Ql\lvangt daarvan niets. ' oe Chineezen zouden gaar111e zien,.dat
. .o!tn.
.
rfte 'Pak•rep.estraat in .orde werd ;gebr:acht, .ter.wijl ce~ds
~oovet:!l andeYe -Straten •we~den verbeterd .in ·hunne w,ijken.
De ·BUTf!peanen lklagen iover de wegen ·in ·;bµnne tbuu,ten
l!b ·betalen llJetasting om 1de wegen 1v_o or de '. Chineezen in
orde te maken.
!f>e lhee·r lWitland: £Ho_e imoet de •6emeentelijke :huishou. tlhfg 1marcheeren 'Z"Onder .voldoende fondsen-.?
- De Voorzitter: Er moetendnderdaad·nieuwe,bronnenwonk11
wmgeboortl: ~ een bedrag wan : ni~ t:miflder 1dafl ·h930il().wertt · 19an :-de •untwerpbegrGotittg .voer 1919 ._ge.sehr:apt 1P.¥1
~e ·e.g_
roottng •;ii:fowemt i te !ikllijgen. Dit bedF~g ~~n .-qatuur- ·
. lijk niet in zijn gcheel w.orden rgeheven,aot1"en.4~el.:: ePt•.n
!~de · zetr wttkom zijn.
De beer Mesman .· Het is onbillijk, dat de Chinee~e-n
nlets aan de · Gemeente betalen, de Gemeente _to~h ·doet
meer voor de Chineczen dan voor de Europe~nen . . De wegen in de handelswijken werden verbeterd en goed onderhouden, waarvan zeker 80 °/ 0 der Chineesche bevolking
profiteert.
De heer Me Eng Hoei: 'f..wintig Chineesche handels_-

.

1

•
•

•
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huizen staan in draagkracht gelijk met een Europ·ee~ch ·ban- · .
delshuis.
De 'loorzitter: De Regeeringssubsidie van f 4QOOO.komt . in. haar .geheel. het Chineesche kamp ten gaede.
De heer Lie Eng Hoei: Laat het Gouvernement dan wat'
meer aan de Gemeente betalen. Het.heffen van opcenten ,zo~de
kunnen aanvang.en bij. een inkomen van f 25~.- per maand.
De Voorzitter: Dus U ,wilt alleen de rij~n treffen? De
. Cbineezen willen wet gelijke . recbten als de' Europeanen,
~och niet dezelfde verplichtingen.
De beer The Liong 1jiang. · Over drie jaren kan de belasting wel worden yerhoogd, de .menschen . hebben in
deze dure tijden echter veel moeite om rond ·te komen.
De Voor~itter: Wordt de verordening aangenomen, dan
. behoeft eerst in October
s. te Worden betaald.
--H~t voorstel, de heffing van opcentente doen aanvangen
bij een inkomen van f 150.~ per maand, in .stemming
gebracht zijnde, staken de stemmen.
- De Voorzitter: In pri~cipe w:are te beslissen, of al of.
niet een dergelijke belasting zal worden geheven, zullende
· in bet bevcs.tigend geval in eene volgende vergadering worden beslist ,omtrent bet minimum:
Met op twee na algemeene stemmen (de heeren Lie Eng
Jioei en The .Liong Tjiang stemmen tegen) wordt in principe . besloten tgt heffing van opcenten.

a.

Punt 17: · Verordening op de hefting van eene be- ·
lasting op de onbeb<;mwde en de nietvoldoende bebouwde peiceelen in de Gemeente Makassar.
)

)

• ,
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De .Voorzitter: Wenscht een der leden algemeene be1 · :. schouwingen te bouden ?
.
·
f · . · De beer Mesman: ·lk wilde voorstellen, de behandeling
t " ·va·n dit ·punt uit te stelleri, wijl ik nog me er 'inlicbtingen
'. wensch in te Winnen.
De beer Wieland.· Straks zal misscbien o'Ok een rekest
~et 'verzoek om niet-beffing worden i~gediend.
h. s. wordt.besloten tot verdaging der bebandeling.

.

. · z:.

18: Proces-verbaal dd . .2 januari 1919 van
overgave en overneming der Gemeentekas.
Wotdt voor kennisgeving aangenomen.

Punt 19 : Aanwijzing van twee leden der Hygienische Commissie.
De . Voorzitter: Door mij worden voorgedragen de beeren
·sijtm·er en Lie Eng Hoei.
Seide beeren worden gekozen.
De Voorzitter .· Tevens ware een lid voor de Ziekenhuiscommissie aan te wijzen.
· Ik beveel den beer Van Campen daarvoor aan.
Genoemde heer wordt gekozen.

Betaalbaarstelling ~an een bedrag van
f I 0.59 we gens te veel door het Gou vemement betaalde opcenten op de personeele belasting over het jaar 1917.
De i·oorzitter: lngevolge het bepaalde bij art. 21 van
het Decentralisatie-Besluit is machtiging van den Raad
noodig om den verjaringstermijn te verlengen .

•
•

I
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De machtiging word!_ verleend.
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Punt 21 : · Mededeelingen betreffende de Oasfabriek.
· J..I' •:

.; i,~/?

;.·,

·. \... ' -· ·t ~1; ''P

v_,f •

AH

orV f ? t..a t-t l >

- ·1 ·OP

, De Voorzitter .'· De Gasfabriek wer4 ~h;\\ ~~ve~'ta~n! ~~JMh~
0aa(:9lllm\ssie ~ ov~{.g~fn.,omeµ, 1 de t~eke!l_,i,n&\r: V'\fl 1 ~~~ ko~p
contr~~t had1 3Q.11JJ~c~mb~r
·-k . J"; . i P~-~?.lAt; ~.~ • l.?,~JiiH~
iP.~.r
.
.
•
i
koop~t1t~ - f., \9Q.Q®.-Ti1~ 1s:\~n .~e\\Ji\~\!~ri ' dlll o;.Qfiof,d~r.hey .
Van Qeu1s_en•.werd Jtet i)l, <fJenst hp~den x~n · 1~e!_l qpz!~~~~f
niet noodig geoordeeld ~n . heb ik' ll)ij tot den beer Affourtit
·gewe·nd,· die m_ededeelde:.· dat naar zijn _imiicht niet zonder
· eefi opzicJlW 1\i~ ' 1 wo~~enlnW?Werkt, ;:., Met · .d.e . led~n der
QaS:c2m.Pis.~~; l:rn\>... _j k...,, d~ a kvy-~~tiC,..,J!tdec_ ,\Je,,prp~~n;? ; op~
. zii. wc,.ren van , me~ning, dat ) n4erd.,aaPi!. ~e'!i_· -~pzicht~·r in
.dienst de·r Gemeente moest blijven.... op zijne tegenwoordige ·
bezoldiging. f) ~ - i>a " , , ·' ~ ~ ,.:-. .... , . , .. -. · .
. De Raad gaat hiermede . ~oid..- .. .
Qe. beer Van ·fJamRen..-1 Blijft de Gascommissie bestaan,
o~ ltare- taak v01brack.t? ,
.... . . .
•;- r... .
De · Voorzitter: .Naar mijn idee - is bet bet-er, die ..Commissie
te doen. ,\fOOrtllestaan,, ~li)ks .-zal , o. -:«. ~ ~ --werlcrapport
worden ingediend en kan dus de o ·a scommissie voortdurende
cojltrOJe__uitoefeq~p.
, .. .
,,.
0~ liet:;r Van Ca,mpen: lk wilde de b.e_voegdheid hebben
te allen tijde inzage der boeken t~ nemen.
De Voorzitter. · Oat ligt in Uwe ~enoeming tot lid der
Gascommissie opgesloten.
~

Punt 22: Reclame van d~n gewezen Opzichter der
•

..
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~elJle~~~~w~rk~~· : . ~-· J<?~Y. , x,
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De Voorzitter: Mijn brief van 9 dezer, op deze kwestie
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hebbende, is JJ bekend. lk stet voor
~ ·'op -het vefr6'eJt' 'fedBd chlkk'en: ... 1 1 > ...i " ·
. . on: >; t•t· V • , • f'.~ ;,- ' ~fd u s tiesluit de Raad.
. be~rekking

afwijz~nd

·

Punt ,...23: Proces- v~~ba~f
~an
opgenomen werk:
.
' ··
het maken van eene afvoergoot langs de
Noordzijde van den-·Boetoengweg~- ..~ ·· -...:
1

hef

~

'. · De Voorz'1tter: .l'l'ot" 'mijriJ.·~spijf"i1i6~t dit punt van de
;.- rAgendf Worden iifgevderd·. ·da'a r' de betreffen de "'Stukken in
~1fef orig~fee<fe· tijn gefaltkt,' V'ermoedelij k . betusten ' ze <rTO'g
: bij den heer Stigter, die met verlot ·bp java ' ·is. ·· · '· ' -· · ..
., " ffet p unt ·wortt:f afgevoet d'.
De - Vooriitter : ; De· volgende 'stukken hebben ter v~sie
.I
.
· gel ~gen' : "' ·''· · '· ; · ' ·· · ·.·
..... .

Op verzoek van bet Raadslid Snel werden door mij po:gingen gedaa n'om h~fte :gaan ; 'wie in een verkiezingsmanif,e st
· ,riaJC:eij tiff .een geheime Raadszi tting verklapte. ·t>e · Drukkerij
"~ Cetebe~" 'd'een · bij ·schrijven Cid. ·6 deze~ mede,'"dat- het ·be.· · ~~ffeii d ' m~h1fest ·wel ·op 1t'are drukkerij werd ve·r vaardigd,
d·o ch dat zij mijne vraag, ·wie voor den inhoud ·aansprakeHjk
mpet worden gesteld, "lean, nocfi mag 'beantwoorden zonder
·.oestemmlrig 11a'rei l astgevers.
·· -· · ·
•
~ " ' \ I J ·~ .; .. ,. Het schtijven wordt gedeponeerd.
_De Voorzitt~r : ·oe 1Directeur.tler B:O. W. de'elt bij schrijven
No. 24754f0 '· dd:-2'4 'oec:ember· j.' 1. ·mede;' da t de uitvoering
• 'vari :·h~t 'w~ rk: aan'leg ·eener ·drinkwate'rleiding voor Makassar
i·
'
. onniiddellijk ter hand ·kan Worden geno)nen.
' " '· ' ...• .~ Woi dt .,Jdor kerlnis geving aarige'nomen.
De Vodriitter: ·De '· H~ ti't'confmissi'e ·diende haar eerste
. y'e·rsl~g-·' in 'van· vefrrchte w'erkzaamhe'den.
''
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Wordt voor notificatie aangenomen.
De Voo.rzitter. · Van den E. A. Oenie-Of.ficie'r werd een
voorstel ontvangen nopens het gebruik van het latrineledi. .gerstoestel, · eene ·beslissing echte1 · ware eerst . te n~~eu ;
na bekomen antwoord
van den Directeur
der B. 0. W. hande.
'
.
lende aver dezelfde kwestie.
0
Aldus wordt besloten.
De Voorziiter: .i>e Mamadjang~Commissie diende een
rapp_o rt · in gedagteekend 20 October j.I. · betreffende het
· overnemen van dat landgoed.
/
.
.
Wordt tot deponeering besloten.
De Voorzitter. · Gelijk reeds .medegedeeld, bericht ·de
·' hee~ ObeOtz :bij telegram van gisteren, dat .hij Vri)d~g a.s.
· . · bier hoopt · ~.an te komen.
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
· De Voorzitter. · De inhoud van mijn brief · omtrent de
kwestie v~·nden Inlandschen Teekenaar Padmorahardjo is
U be~end, het · komt biUijk voor, ·de hospitaalkosten voor
hem ten taste der Gemeente te nemen.
Aldus wordt besloten.
1
De Voorzitt~r. · Bij Gouverne~entsbesluit No. 11 dd. 4
j~n~ar~ j.1. we_
rd het nieuwe Reglement van Orde voor de
Vergaderingen -van Uw College goedgekeurd;
Wordt voor kennisgeving aangenomen
De Voorzitter: De · Directeur der O. W. wendt zich bij
- schrijven No. 763 dd. 14 December ·j. I. tot · mij 'met het
verzoek bij Uw College voor te brengen zijn voorstel tot.
alkoop van Inlandsche bezitsrechten op een1 stuk grond benoodigd voor de uitbreiding van het terrein voor den bouw
van magazijnen en werkplaatsen ten dienste der Gemeeri'

I
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tewerken .. De afkoop der rechten wordt getaxeerd te be. · dragen f 4934.-, · de opgezetenen vragen echter f 6225 •.,_
d.i. ' f, J.60 p'er M2 •
'
.,., D~ ·heer Van Campen.· Waarom dat bedrag besteed voor
·dat·doel? In kampong Malokoe heeft de Gemeente zelve
grond. ·
De · Voorzitte1t: Dit perceel zal te klein blijken.
··oe Directeur der 0. W . .· De werkplaatsen en magazijnen
m~!en in het centrum der stad liggen.
· De heer Van Campen: Kampong Malokoe is juist het
_centrum cier plaats.
-.- De - Vo_orzitter .· Niet bij de verbetering van wegen.
De beer Wieland.· Het stuk grond !n kampong Malokoe
is. zeer · gescbi~t voor het doe I.
De heer Mesman. · Waarom dan het terrein onbenut, renteloos laten liggen?
~ De V~orzitter. • Nader zal worden nagegaan, of het perce~l · in kampong Malokoe al of niet gescbikt is voor bet
doe I.
De heer Mesman .· Met de beslissing kan worden gewacht op de komst van den lngenieur-Directeur der G. W.
De beer Wieland.· Toch zou ik adviseeren tot afkoop
der lnlandsche bezitsrechten op het andere terrein, de grond
- zal daar binnenkort zeer in waarde st_ijgen. De Gem~ente
kan nooit te veel grond hebben.
De heer Van Campen: De werkplaatsen worden dan
te du'ur.
Besloten wordt bet rapport terzake af te wachten van
den lngenieur.-Directeur d~r G. W.
Ron d v r a a g.
~
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·JOe · ·t1eer ·..stackmneier ••• ~ · ~e•

~ ~woonae ~
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\dear •n ·4e111tlle.~ · .

-&C!ll ~en ,fileerenw.eg ,stut

\1

~edent ...-

·.

iuimen tijd ·tedi_g, "tienta_!le.n · ~ezinnen hunkeii!ll' :i!Ur e.en,e
'W<Jnffig·: ·ibudeh 1nh!t 1de tnoo_dtge -:eh\ppen dlunnen -~~r~en
~aan, '<hn ~n ~.~ ·hand tder .eouw.veroi:d..eniqg, (d~n te\ge~ · naar te· dwingen tot verhuut?
1. t .. I?e ... Voon{Htt: Bewoning ·iin ·den ~1,1idjgen "8ta( Is .
•diet' ~rilogtHJt, \de rnOOdig..,geoordftltte· 1 t~aJ~n.. woteien
geschat f 3000.- te_ "~uueit · bedrapn,· .lfoeh de.·· e~ma!
~-~t ·dat tiedrag -daar<Yoo'I' ~1i1t .uit ~te .pYen. tDe·1RQoi- ·
· ineester drong· reeds ·'·versthillende , keeren 1op .~-er·!Mteri~ · '.
aan, -~Mb · <t~ eigetmr weigert. tEr;JUtl : ni~t :ws>l'filen dljge.:. ,. ·
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De beer Sta:cksmeier :·· Mij ds ter ·oore .geltomen,tO.t Ae
· lfW~9Sie..OtlctOrn1aMie
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oonttleker,1, <.dOQCdat
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.
huiseigenaar eenige woningen met we~ 11mellbilaii' \'.yer..
r-.Utt ·en 1 '_in ~ en 0v.e111nnlr ·van 1111eubels . ~.easatie v vindt
vy.11 ilde -'Cto6r . e rHullfcOtllmislie li'!f\l:ggebraobteU~uren. 1Ak·
·'
· ge.ef.in overW'eging aan de Huurcommissie .te verzoeken1zoo·•1el1Jk lfn~tte. griJpen.
·
,
r-Ntermede ·v~emgt, zich;.idet<Ra&d. · .
t.Be: ~r ~er'..' In ·verbadd ·mek de'.omataddiabeid
'-'datli.U httr ·v6ohh~r•. eentge~ (tijdJo!lpetald ist gtw~teen
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~ct ~echtlg~1 : trlftaadat1n te: t~tlceaent uude-;bet
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. · beveling kunµen verdienen -de ctteReeJ'igg,~te1 v.erzaemnc an
ltWJc~~este111 an1 1e wijzen.
· De Voorzltter .· Waarom de Regeerlng niet uit etgen 1Je"•ifilg11tn ' deze leel\lte . vCJOJ~t, begrijp 1ill1niet. ()e t bevoegdheid
van benoeining "1ch•is mr•·'WIOOibehoaden.
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De_beer Van Campen :. Het is 1 me aange!'aam · t~ kunnen
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-. " bt!ricnten, 'tfat de VOOf .de bier aan le leggeR waterleidiilg .
~: ben·oodigde pljpen Zondag j.I. zijn aangelcomen.
·
'
· . . Te 9.15 ure . des avonds gaat de Raad in eene.z itting ·
. . ··· :. met gesioten· deur~n owr.
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Voor de opmaking:
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De Secretaris : ·
· A. VAN BEUSEKOM .
.

:~ri~arr~ste¢rd
in de Vergaderingert
. .
.
, ;· ·-van 14 januari (gedeeltelijk)
· ·· en 4 Februari 1919.

be ..
Burgemeester. ·
-DAM BRINK.
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ALPHABETISCH REGISTER
Bladz.
Benoeming tot Adjunct-Directeur der Gemeentewerken van den . heer A. J. Sackman met
eerv~lle onfheffing van de functie van Directeur der Gemeentewerken
Benoeming tot Rooimeester van den heer H. de
Munnik
Besluit om de benoeming van een 'CommiesBetaalmeester nader aan de orde te stellen
na het in functie treden van den lngenieurDirecteur der Gemeentewerken
Besh1it om de Commissie voor de Financien
te doen nagaan of het aanstellen van een Kassier wet noodig is
.
Besluit om de hospitaalkosten voor den lnlandschen ·Teekenaar Padmorahardjo ten taste
der Gemeente te nemen
De Raad keurt goed dat den benoemden fogenieur-Directeur der Gemeentewerken een
een verlof van 14 dagen is verleend ter bestudeering van het Grondbedrijf der groote
Gemeenten op Java
Het voorstel-Snel betrefft!nde salaris van den
Secretaris wordt gedeponeerd
)
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Bl adz.
Reclflme van d~n gewezen Opzichter der Gemeentewerken
Kooy (wordt afgew.ezen)
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Belastingen.
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Behandeling van het ontwerp eener veror~e
ni~g tot heffi.ng ·van opcenten op de aan~lagen
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1
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Bestuur der Gemeente.
• Besl~it om de Rege~~ing . te verit>e~en een
·
· 1·
: ·~ ,_,., .J >r P ' <1-P,laatsve.rvangend Burgemeester aan ·fe .w1jzen
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Gehikwenschen van den Vborzitter in de eerste
lk'IJ l! ~:-_,.:IV' tr l
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Vergadering in 1919
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.· ~n~:~~zJ~k..y~n, ~1en1 ~el~~f~~rief. ~n - ~~r_~er~ -~-e. ·scheideh van bet nieuw-verkozen lid, den beer
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Hoei als leden der Hygienische Com"'

missie
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van Campen als lid
der Ziekenhuis-Commissie
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.tot
. v.ijfde wijziging der begrooli1,1g

voor 1918 .
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Proces-ve~b~~,1 . ~<!?.- ?)a,ni~3:~~ ~ ~.1.~.. ~an o~er
gave en overneming der Gemeentekas
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Het antwoord
van den E. A.- ..•
Genie-Officier
.
f"'
,,.. .
~e,treffen~e de verhoogde betaling voor het
gebruik van bet latrine~edigerstoes!el wordt
aangehouden tot bet ontvangen van antwoord
van den Dir. B. 0. W.
Het P~P ! _ proces-~erbaal van bet opgenomen
werk: het ma ken van een afvoergoot Ian gs de
Noordzijde van den Boetoengweg wordt van
de ag~n~a af~e yoer~ _
Verzoek van den beer W. Centi'ago om ver~.~t

22.

21.

Bladz.
gunning tot bet op.ri.c hten eener colnmissio- ,
nairszaak in de Tuinstraat wordt ingetrokken
12.
Mededeeling · betreffend~ het goedkeure'n vanhet vastgesteide nieuwe reglement van.· orde
22.
Opbrengst van den klapperverkoop der ' landgoederen Mamadjang en l..osari
14.
Qpmerki'ng omtrent het · ~antal zomkr hon11.
denpennlng rondto·opende ho_n den
.
Uitslag omtre.n t het gehouden on'derzoek iri:z:ake" klacht van het
lid W. t,' Snel over het .
,
publke~ren van· in 'zittiftgep met gesloten
deuren behandelde 'zaken
21.
Y.ergoedlng aari . d~n Oem~entekeurmeester van .
reis"." en ve~blijfkosten naar en op Java · ·
11.
Verioek van de·n Dir. B. 0 ; W. om de van· wege de Gemeente uitgegeveti wordende ge··
dnicte stukken te mogen ontvangen
13.
I

Drinkwater.leiding.
. Mededeeling omtrent het aanvoeren der benoodigde pijpe:n
Mededeeling omtfent de uitvoering der drinkwaterleiding

Gasfabriek.

25.
21.

/

Mededeelin.g enbetreffende de Gasfabriek
Gron~aanvragen.

Behandeling van eigendomsaanvragen

o

20:

v
Bl adz.
Keuze van terrein voor den bouw van magazijnen en werkplaatsen ten dienste filer Gemeentewerken
Machtiging betreffende den aankoop en over. schrijving van het land Losari
· Rapporl betreffende het overnemen van het
landgoed Mamadjang

22.
14.
22.

Huurcommissie.
Behandeling van · het rekest Snel inzake same_nstelling Huurcommissie
Eerste verslag der Huurcommissie van verrichte werkzaamheden
Opmerking van bet lid Stocksmeier betreffende
vermeende ontduiking der bepalingen der
Huurcommissie-ordonnantie

9.
21.

24.

Notulen.
Arresteering der Notulen van het verhandelde in de Vergaderingen van 4, 17, 24, en 27
December 1918

4.

Rooiwezen.
Opmerking van het lid-Stocksmeier betreffende het onverhuurd laten van een woning
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