No. e.

18 Maart 'l919.

NOTULEN van het verhandelde · in de

Openp~re

Vergadering van den'.Raad der Gemeen- :- _
te Makassar, gehouden op Dinsdag,
J8 Maart l 9 J9, ten Raadhuize.
Voorzitter: De Burgemeesfer.
AGENDA:
1. Xrresteering van de Notulen der Vergaderingen van
4, 6 en 26 Februari 1919.

2. Standpunt van den Raad inzake de voorgenomen M.
U.. L. 0.- reorganisatie (brief No. 4~5/34).
3. Voorstel van den heer W. C. Snel tot vrijstelling vari opcenten op de inko_mstenbelasting voor Europeanen beneden f 250.- tractement (brief No. 541 {1).
·4. Verzoek van .de N. I. Gas Maatschappij inzake electricit~itsconcessie (Brief .No. 545/ 17).
5. Herziening begrafenistarief (brief No. 647/19).
6. Verordening betreffende Commissie Grondbedrijf.
7. Maatregelen betreffende grondbedrijf (brief No. 4068/28).
8. Wijziging van h·et latrineledigerstarief (brief No. 676/20).
9. Schrijven van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden betrefferide bezwaren, door .de gemeente
gemaakt tegen schadeloosstelling aan Lay Hoak Goan
voor den afstand aan de gemeente van een stuk grond ·
(.brief No. 690/28).
Wijziging van de positie van den Secretaris d.er Huurcommis~ie (brief No. 695/H. C.) . .
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11. .Voordracht opzichter Gemeentewerken.
'
l2. Voorstel tot afwijzing verzoek Seng Uong & Co om
vergunning . tot verkoop van sterken , drank (brief No.
724/13).
13. Betaalba<!.rstelling van een bedrag y~n f 9.'A1 1/ 2 wegens
te veel ontvangen opcenten op de verponding 1917.
14. Rapporten van de Commissie voor de Financien inzake
accoordbevindiHg van de onderzoc~te _v erantwo:ordi·ngen
over de maand November 1918 van den:
a. Gemeentekashouder. ;
""
·over het tweede en derde kwartaal 1918 van . den:
'
b. Opziener van de Europeesche ·begraafplaats;
over het vierde kw.a rtaal 1918 van den :
c. Gemeentesecretaris ;
'ct. Marktmeester;
e. Commies-Betaalmeester;
f. Gemeentekeurmeester;
g. Ambtenaar belast met de inning der Hondenbelasting;
.
h. GemeentecolleCteur.
~-

Aanwezig zijn de leden: Baba ' Screl~iman, H. ]. F. Bijlmer,
Mas Noer Alim dg. Marewa, Noeroeddin dg.
Magassing, Mr: ]. Rutgers, ]. Sitanala, J...H. Stocksmeier, The Liong Tjiang, ]. V. Wackerlin, J. B.
Wijtman en G. Wieland.

Afwezig zijn de \eden: .A. W. G. Stigter en W. F. van Cam- ,
pen wegens verblijf op Java en verder Hoesing,·
· Lie Eng Hoei en H. Mesman.
·~
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· .. · oe · Vergadedng wordt op verzoek van .den Voorzitter
bijgewoond door den Ingenieur-Directeur der Gemeentewerken. ·
Te 6.45 ure des avond opent de Voorzitter de Vergadering
. en verklaart haar. openbaar; Hij verwelkomt den heer Wacker~iq; ~!e g~ko-zen i~als vertege nwoordiger van den groothandel
. :_'. e·n d_~tikt°den Wensch Hit, dat hij niet alleen die belangen zal
. , beI.tar~/ geri, doch vooral bij het uitbrengen van zijn stem
. rekeaipg zal houden met het Gemeentebelang. Aan de orde
~

· i~ · · d~~rn~

. '•

· Pun~ _. l. '_Arrestee(ing der Notulen van de Vergaderingen van 4, 6 en 26 Februari 1919.
'~

Met de gewenschte ·wijzigingen- is reeds rekening gehou- .
· . den, zoodat de betrokken notulen zonder voorlezing worden goed-gekeurd en gearresteerd.
~unt

2. Standpunt van den Raad ,inzake de voor- .
genomen M. U. L. 0. reorganisatie.

_l)e · Voorzitter: lk heb gemeend, U be doe Id voorstel te
moeten doen naar ·aanleiding van een- ingezonden stuk in
de ,,Makassaarsche Courant" van 18 Fe bruari. In da! stuk
wordt d~ .aandacht er op gevesti~d. welke belangrijke ge. votgen d-e voorgenomen reorganisatie voor Makassar zat
hebben. Verscheidene ouders zullen er door worden gedupeerd. Gisterenavond maakte dit onderwerp ook een
p1,1nt van discussie uit in de v e rgad~ring van de Europeesche Schoolcommissie, die besloot zich ter zake tot de
Regeering te wep den. Gevraagd zal worden, als de reorganisatie zal moeten doorgaan, althans voor Makassar een over-
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gang~maatregel

te treffen, zoodat de ·ki.'nderen ·de . ·e~rste
·jareil en zoo -uiogelijk ook de volgende. jaren ·· hei~ . ond~rwijs ·• : .
- .
nog . in zij-n . teg.e·nwoo_rdigen· v"onri · ' zulleh · kunnen . blijven
..
,
.g_enieteri. In. het request; dat in bet ingezondeq -stuk wordt
aangekondigd, wordt uitv·oedg aangetoond, wefk · groot be. Jang
ouders· bebben ·bij het i~ hetleven; roepen · van een
overg~ngsmaatregel. 1:;r1 zulks . i~ nog nad_er_ bev"estigd i_n :~
··een- ond~rzoek, . dezer dagen ap de fagere s·Cholen gehomfefi.
.
· Ve~nioe~elijk zullen· ~an . de tban.s op dj~ ·~c:hol~n iilge- .,
'· ·· .. schreven le.erHngen zicli 30 candidaten: voor· de M.'l:L L.. O.
alleen
toel;ting we'n~tJten. aanmelde~.
...
. 'oaa~vail zijn ~{ die
...._.
.
...
,,.
.
· .~Is de :reorganisatie worth do·o tgevoe_rd,' ._ 5, di~ in -alle ·ge.:. ·•·
val . p1a~tsing ~vragen, terwijl 23 'alleen da_n vragen toegela;.
:·"'i;.''.·~., ·- ten te worden, , als het Jeerp1an · onveranderd "l:>lijft· Hierufr
we1kgrootbelang.
d~
- ouders. hebben
; , .. .. : blijkt vooral'duideUfk,
.
.
.
-r·bij de handhavirtg· van bet ·nu__geldende leerplan.
Het. doel" van de reorgan.isatie is . door .n DiFecteur van
. '
en E · uiteengezet in- de ·rede, .di~ hij op 21 en 22 Junf
1918 in den Volk~raad heeft gehoudeq · ter. be~ntwoord_ing
· van het afdeelingsverslag door dien Raad
uitgebracht·_ove.r
.
.
de llegr~oting·. . 19.19. .
Ais_) iet beroep, dat de Directeur · in den aanhef. van .:<Iii ·
r~de dee~ op de sa~_enw~ri(ir,t~ -en het onderlin l%-.be~tijpe:n •'
tus~chen Regeerilig en · geregeerden niet . heelemaal een ffate ·.
is, dan . kan, ik me ni t voorstellen, dat; als van de zijde van
i
'
•
den Makassaarschen Raad een bero.ep op_de Regeering zal
.
'
worden ged~an op grond van dergelijke motieven, als ons
thans ter beschikking staan, ·de Regeering van haar plan,
de · reorganisatie . o'ok hier door te ·voeren niet zou zijn
terug te brenge·~· Tot nu toe is ze doof geweest . voor
.....
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dergeUjke verzoeken. Het vor'tge jaar w~rd . aan voornoemclen
,. .
.
peparteme11tschef een request gezonden: geteekend door 114
.
.·
p~rsonen . .
•Het nieu we request van het N. i.' .0. G. telt reeds .100 hand. te~keningen. .Als daar nu nog ~ij komt. een verzoeJ~ van de
. ~choolcommissie en van den Raad, dan kan ik me niet voorsteUen, dat de R~geering zich daar absoluut niet.aan zou storen.
'- _-:~6' Directeur •.heeft t de · voordee)en uiteenge~~J aan de
r~rganisatle verbonden. En al . zal ik de in zijn rede genoemde v-Oordeelen aan de M. U. L. ·0. als onqerdeel van
_de·;6.lg. middelb. school verbonden niet ontkennen, bet komt
.mil_: to~h voor dat te veel rekening werd gehouden met de
toesland.en op Java en te wefoig met die op de Buitenbezflfingen. De Directeur h·eeft in de genoemde rede wijze~~ ·
de op, bet nut der Mu.Joscholen, gezegd: .Ik vestig.er slechts
de· aanpacht
op, hoe het M. U. L. 0. tot zegen strekt aan. ..
·een ·groot aanta jongelieden, die geen middelen of voldoen_den aanleg hebben tot hoogere studie en die door deze in:stelling nlet alleen beschermd worden tegen de gevaren,-we!. ke. bun jongelingsjaren bedreigen, maar tevens in staat wor·
den .gesteld om in St.~ats- en particulieren dienst zich een
·toonend bestaan te -verzekeren":
. · -Letteqd op die mting kan ik me niet voorstellen dat de Regeering . een groot deel van die jo~gelui voor de noodzakelijkheid zou stellen van of naar Java, Of we! naar Holland te moeten worden gezonden, dan wel van verder onderwijs verstoken te zullen blijven.
, Daar klemt vooral · voor Makassar iri dit opzicht het
argument, dat 011der de leerlingen, die alhier de Muloschool
bezoeken, er verscheidene zijn, wier ouders een opleiding
_,,.
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op Java en dus nog veel minder in Holland niet kunnen
betal-en en al die kinderen zouden . dus van. het voor hen
zegenrijke onderwijs verstoken blijven. Voor hen zou met
het lager onderwijs. het onderwijs du.s zijn afgeloopen. r'lu wi'I
de Regeering wel eenigszins een tegemoetko!llende houding .
aannemen, door n 1. middagcursussen voor het Fransch en
M. U. L. 0. scholen voor meisjes op te rich ten, · doch ook
h_ierbij kQITlt het het mij' voor, dat -\TooralC) ten aanzien ·~an
dezen laatsten maatregel uitsluitend getet is op Java en dat
de belangen der Buitenbezittingen geheel uit het oog verloren zijn, daar voor een openbare meisjes-muloschool
·met Fransch en Duitsch natuurlijk niet voldoende· leerlingen
alhier bij elkaar te lcrijgen -zijn. Vooral met het oog op het
groot. aantal leerling.en, dat gratis tot de ongereorganiseerde
M;
U. L. • 0. toegang zal verzoeken,
moet de Raad er zich _
·. .
.
voorspannen, updat, zoo de reorganisatie wordt doorgevoerd,
althans voor Makassar een zoodanige co11cessie 'worde verkregen', dat er gelegenheid blijve bestaan om naast het
gereorganiseerde onderwijs ook .onderwijs in _Fransch ell'
"'
· Duitsch te blijven ontvangen.
De heer Noeroeddin daeng . Magassing: Krijgen de . kinoo_k onderwijs
deren van de ·2e school op de M. U. L.
in Fransch?
De Voorzitter: Neen, het Fransch is nu reeds facultatief
en deze teerlingen
ontvangen dat onderwijs niet.
.
De beer Noeroeddin daeng Magassing. · Dus dan is er nu
feitelijk at splitsing?
· , De Voorzitter: Zeker die is er al en voor hen die op de
1agere school Fransch hebben geleerd is de Regeering genegen in .een facullatieven middagcursus gelegenheid te

6..
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g.ev,en hun kennis van die taal te onderhouden en uit te
· breiden. Gaat men dus nog een kleine stap verder en doet
men hetzelfde voor het onderwijs in het Duitsch, dan is
daarmede de gelegenheid geboren die wij , voor Makassar
· wen sch en. Kan de Raad zich vereenigen met het zenden ·
van een schrijven in den geest als door mij voorgesteld?
Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad zijn Voorzitter te machtigen, in dien geest der Regeering te
schrijven.

PuQJ 3. · Voorstel van

den heer W. C. Snel tot
.vrijstelling van opce nten op de inkomsten•
belasting voor Europeanen beneden f 250.tracternent 's maands.

De Voorzifter ·releveert het ontstaan van het voorstel en
zegt, dat hij zijn meening er over kenbaar heeft gemaakt
bij schrijven van 24 Februari. Hij acht het voorstel niet
logisch, omdat bij de vasts.telling der begrooting rekening .
:.werd gehouden met .de inkomsten-opcenten, zooals die
verleden jaar waren vastgesteld en bovendien betreft de
. vrijstelling een gr~ep personen van 400 met een totaal bed rag van f 2800 aan te betalen belasting.- Een vermindering
van · gemiddeld f 0,58 · per maand kan volgens hem niet
genoemd worden een vermindering van belastingdruk.
De heer Wytman betoogt, dat de vaststelling van het
minimum voor y reemde Oosterlin gen en Ch ineezen indertijd geb ase erd is g,eword en op de duurte der tijden. Welnu
de Europcan en hebben daaro nder stellig niet minder te lijden dan de andere toen vrijgestel de bevolkingsgroepen.
Voor de betrokkenen is een bedrag van f 0.58 we! dege-

•
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lijk een groot bedrag, te . meer ats men overweegt, dat om
het voordeel van de paar di.titen agio te verkrijgen, het
een gewoonte · is_ in deze tijden, om het Gouvernemenl$geld om te wisselen ·in doewits.
De Voorzitter zegt~ · dat hij zich alleen .als consequentie
v~ti bet 4, Februari genomen bestuit kan denken een ook
niet vrijstellen van de Europeesche bevotking, daar oo_k in
d.e ~etasHngheffing der Chineezen geen verattdering is ge ~
·bracht. Eerst ats vooq~estetd werd, d'e Europearien mc{lngang
van ~1920 vrij te stellen, eerst dan zou er sprake· kunnen ·
zij!1 van billijkheiq.
,. De heer Rutgers ?etwist den heer Wytman het argument van
de · dure tijden, waarop het minimum voor vreemde Oosterlingen . .zc?u gebaseerd zijn geworden. ·Oat is wet genoemd, <loch .de doorslag werd gegeven door het -feit, dat
voor die groepen geen prngressie bestaat, waardoor de
belasting voor h·en zwaarder drukt. Tegen het voorstet .
heeft hij bet practis~be bezwa<!r, dat bet niet wet uitvoerbaar zal ·hlijken, omdat de aanstagbiljetten reeds voor een
deel zijn uitger,eikt of vastg_esteld, terwijl . bet oor,ttpronk~r
lijk voorste.l geen deel is van een gebeel. Hij zou bet be- ter vinden, als· heel be.t Gemeentelijk belastingstelsel werd
berzien in dier voege dat lagere . inko'mens werden vfijgesteld en ·de boogere zwaarder belast. Hij wil het minimum
booger gesteld zien dan f -900. -- en .tegelijkertijd een stevige progressie legge~ in de opcentenheffi~g van inkomens
boven de f 12000.- 's jaars en noodigt den Raad uit zijn
.
.
Voorzitter te verzoeken in den loop van dit jaar met voorstellen · in . dien geest bij den Raad te lromen. Dit moet dan
wat tijdig gebeuren, omdat indertijd een zelfde voorste1
~

.
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de Regeering niet werd goedge~e1:1rd, omdat het den
·ambtenaren; die met de inning waren belast, te veel werk
zou ~even~ zooqat tevoren een misschieri uitvoerige correspondentie met de Regeerin'g noodig zal zijn.
Als de heer Wijtman nogmaals zegt, dat hij, afgescheiden van efk principe het voorslel alleen aanraadt, om in
.deze dure tijden de minder gefortuneerden te helpen, zegt
de ·fteer Rutger:t nog dat de opcenten op de personeele
belasting, minstens evenzeer voor een wijziging in aanmerk~ng zouden d1enen te komen 'en betoogt op grand hiervan opnieuw, hoe noodig bet is, het heele stelsel te herzien, wat den beer Wijtman weer de opmerking ontlokt,
dat hij h_et wel eigenaardig vindt, dat wanneer er een voor. ·stel is om de minder gefortuneerden direkt te helpen, men
:~neens tot de conclusie komt dat er veel meer geholpen
i;noet warden en _met uitgebreide voorstellen aank?mt, terwij_l de veel eenvoudiger weg n.I. aanneming van het voorliggende voorstel tal van bezwaren ontmoet.
Daarna wordt het voorstel van den heer Snel in stemming
gebracht en verworpen met 1 tegen 10 stemmen. (Alleen
de beer Wijtman stemt voor.) Vervolgens wordt in stemming gebracht het voorstel van den heer Rutgers n.l. om
~ delt Voorzitter uit te noodigen in den loop van dit jaar
nog en liefst zoo spoedig mogelijk met voorstellen te ko~en, bedoelende de herziening van de belastingheffing in
dien geest, dat de lagere inkomens geheel worden vrijgesteld van opcenten, de hoogere prngressief W<?rden belast,
waardoor als resultaat de gemeente meerdere inkomsten
zal verkrijgen, wat met het oog op de aflossing van
een nieuw te sluiten leening dringend noodzakelijk is.

•
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Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeilomen.
/

Punt 4: Verzoek van <;le N. I. O. M. inzake Electriciteitsconcessie.
De Voorz.ftter licht bet punt nog eens toe aan de hand
van zijn schrijven van 24 februari, waarna zonder di~cus
.s!e bet volgende besluit word.t gearresteer~:
DE RAAD DER GEMEENTE MAKASSAR.
Voorgenomen den brief van den Gouvern·eur vati Celebes ·
en Onderhoorigheden van · den 21 sten Februari No.
5/03 en bijlage, alsmede ·net telegram va"!_ den . Oirecteur
:van Gouvernementsbedrijven van den 19en t. v., welke
stukken .handelen over bet door de N. I. Gas Maatschappij
gedaan verzoek om;· met intrekking van de bij Gouvernementsbestuit van 19 jutr 1915 No~ 49 aan den beer Kolthoff verleende en later aan haar overgedragen vergunning
voor electrische v~rlichting en het overbrengen van kracht
door middel van electriciteit binnen 's Raads ressort, aan
· haar met ingang van 1 januari 1919 een nieuwe vergunning te verleenen voor dat ressort ~vereen~omstig de terza-:.
ke . geldende nieuwe voorwaarden, waaronder thans die vergunningen worden verleend en met _dien verstande, dat de
'
,
terrnijn van in gebruik stelling van' de d.efinitieve geleidingen en installaties wordt :vastgesteld op drie jaren na aan\'aarding der nieuwe vergunning;
Gelezen bet. schrijven van den Burgem.eester van Makas 7
sar van · 24 februari 1919 No. 545/17;
Gehoord de Technische Comrnissie ·en de Electriciteits
Commissie;

•)
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Over~egende,

dat waar de N. I. qas Maatschappij haar
. aan den Raad gedane to~zegging aangaande de oprichting
· en smnenstelling van een voorloopig krachtstation en verdeelnet te Makassar in afwachti,ng van het gereed komen
der definitieve· centrale en van h~t leidingnet handhaaft,
er tegen het gedaan verzoek van de zijde van den Raad
geen bezwaar kan bestaan, indien die maatschappij zich
alsnog schrifteltijk wil verbinden, om b1nnen 8 maanden,
· nadat ·te harer kennisse zal zijn gebracht dat haar de nieuwe
yergtinning is verleend, stroom te levcren middels het
evenbedoelde krachtstation ;
Overwegende voorts, dat het wenschelijk is, dat thans
uitdruk~elijk wordt vastgelegd, dat, de nieuwe vergunning
aanvaard zijnde, tegen iedere verlenging van den uitvoeringstermijn van die concessie· door den Raad bezwaar zal
worden gemaakt ;
HEEFT BESLOTEN:

Den Burgemeester van Makassar uit te nocdigen den Directeur van Gouvernementsbedrijven mede te deelen, dat
van de zijde van den Gemeenteraad geen bezwaar bestaat
tcgen inwilliging van een verzoek van de N; I. Gas Maat_schappij als hooger aangegeven, mits de nieuwe vergunning
wordt verleend _onder de voorwaarden omschreven in .de bij
dezerzijdsch schrijve!l van 15 Oc,toQer 1918 No. 4011/17 overgelegde concept-voorwaarden, zooals die met rooden inkt
zijn gewijz igd, en voorts met inachtneming van het volgende:
to. dat de N. I. Gas Maatschappij zich ook overigens houdt
aan de ter Gemeenteraadsvergadering van 17 Juni 1918
door den Directeur 0. S. Knottnerus namens die
maatschappij afgegeven gezegelde verklaringen, zooals

J
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die zij'n vermeld. . op biz. 213 t/m . ~16 der 'gedrukte notulen van het verhandelde in die vergadering; ~
_ 2o. dat bedoelde _maatschappij zich _a lsnog schriftelijl{ verbindt, om bi nnen 8 nl'aanden, nadat . te harer kennisse
zal ~ijn gebtacht, dat haar de l)ieuwe electriciteitsvergun~ing,
als thans gevraagd, zal zijn veileend, stroom
,
.
te leveren middels een door haar op te r'!chten en in
bedrijf te ~telieri voorloopig krachtsfatitori;
30'. dat de Raad zich beslist zal verzetten tegen iedere verlenging van den uitvoeringstermijn van de nieuwe conceSsie,.

...

. Punt 5: Herzienin_g begrafenistarief..
' .

.

. Zonder discussie wordt het volgende besluit gearresteerd:
DE RAAD DER GEMEENTE MAKASSAR.
· Gelezeri de-n b~ief van dt!n J3urgemeester
van Makassar
van 6 Maart 1919 ~o. 647/19·;
· Gelet op artikel 4 van het algemeen begrafeniS"reglement '.
voor de Gemeente Makassar van 26 April 1912, afgekondigd in de javasche Courant van 6 September 1912 No. 72;
HEEFT BESLOTEN:
I. Met buiten werking stelling van de ten aanzien van
de begraafplaats voor Europeanen en daarmed.e gelijkgestelden en voor Inlandsche .Christen
geldende . ta"."
rieven voor de diensten, ~erricht blj ter aarde beste,1lingen en leveringen daarbij gedaan, vastgesteld" sub.
9, 10 en 11 van artikel 3 van 's Raadsbesluit
van ·26
.
April 1912 No. 10, vast te stellen de volgend~ voor die
bevol.lcingsgro~pen geldende tarieven: ·
: _
a. V_o or het gebruik: ·
1. van een lijkbaar en roef. . . . •
f 2.00
~

,

,

en

.

0

0

. \\

-
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2. van het doodkleed.
f 5.00
3. ,, ,,
,,
met franje .
,, 10.00
4. ,, . den gewonen lijkwagen met 2 paarden
zonder pluimen met kleeden ,, 20.00
5. ,,
,, gewonen lijkwagen met 2 paarden
met pluimen en kleeden ,, 25.00
6. ,,
,, gewonen lijkwagen met 4 paarden
•
zonder pluimen met kleeden ,, 30.00
7. ,,
,, gewonen lijkwagen met 4 paarden
met pluimen en kleeden ,, 35.00
8. ,,
,, grooten lij kw agen met 2 paarden
zonder pluimen· met kleeden ,, 40.00
9. ,,
,, grooten lijkvJagen met 2 paarden
met pluim en .en kleeden ,, 45.00
JO. · ,,
,, grooten lijkwagen met 4 paarden
zonder pluimen met kl eeden ,, 50.00
'
11. "· ,, grooten lijkwagen inet 4 paarden
met pluimen en kl eeden ,, 55.00
b. Voor het bezorgen der benoodigdheden.
,, 1.00
c. Voor iederen drager f 0.50 tot f 2.00 al naar gelang
van den afstand.
II. lndien andere bevolkingsgroepen van deze material en
wenschen gebruik te maken voor hun ter aarde bestellf-ngen, kan daarto e door den Burgemeester vergunning
.worden verleend en zullen da arvoor dezelfd e tari even
wordert in reken ing gebracht.
Ill. Dit besluit treedt in werking op een nader door den
Burgemeester van Makassar te bepalen datum.

Punt 6: Verorde ning betreffende Commissie grondbedrijf .
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Nadat de heeren Wijtman ·en R_utge_
rs het nut van een
-dergelijke commissie in twijfel hebben getrokken en hebben
te kennen gegeve_? , · dat ze eer remmend zal werken en dat
de Raadsleden er geen tijd _voor hebben; · tt;rwijl zij den
Burgemeester ei:i den ' Ingenieur-Directeur a-lleszins· capabel .
achten om de zaak minstens even goed v9orbereid en
s _tellig vlugger · bij den Raad voor . te. brengeri, gelooft de
Voorzitter ook, dat het ntit van -zbo'n commissie· zeer
blematisrh is, waarom hij het voorstel van de agenda afvoert. ,

pfo .

Punt 7: Dit punt komt hiermeqe eveneens · te ver~
vallen.
Punt 8: Wijziging van het latrineledigerstarief.
· De heer Wielanq vindt het voorgestelde tarid wel wat'duur en ~ou het beter ach_ten bet geheele bedrijf maar stop
te zetten.
De Voorzitter zegt, dat daar geen sprake van kan z,ijn, .
doch daf de gemeente er ook niet op behoeft toe te leggen .
. En in vergelijlc.i-ng met Batavia is het nieuwe tarief stellig
_niet duur te noemen. Zonder hoofdelijke stemming vereenigt
de Raad zich daarna met het volgende besluit :.
DE GEMEENTERAAD VAN MAKASSAR.
Gelezen het schrijven van den Butgemeester van Makas- ·
sar van 7 Maart
1919- No 57/20 en den overgelegden ·
.
brief van .den lngenie ~ r-Directeur der Gemeentewerken van ··
13 Februari t. v. No. 839, waaruit blijkt, dat bij het thans
geldend ~atrineledigerstarief op dit bedrijf jaarlijks . een ·_te
kort wordt geleden van niim f 2000.- ;
Overwegende, dat in verband daartnede be.d oeld -t arief
moet worden herzien ;
•·

.

/

- 0
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HEEFT BESLOTEN:
--Met buiten Werking stelling van · 's Raads besluif van
..;.7-Juli 1916 No. 65/20, te bepalen dat :
lo. voor het gebruik van het latrineledigerstoestel met
daarbij behoorende ruimkarren, met ingang van 1 April
1919 ve.rschuldigd zal ziju per te ledigen put f 6.- per
ruimkar, met een maximum van f 30·. - voor 5 en meer
ruimkarren ~ zijnde V?Or lediging.en bij nacht zonder
gebruikmaking van het toestel per put f 30 verschuldigd;
2o. gedeelten van karren worden voor een geheel gerekend;
3o. voor het gebruik maken van het toestel men zich heeft
te wenden tot den dienst der Gemeente werken.

Punt 9: Schrijven van den Gouverneur van Celebes
en Onderhoorigheden betreffende bezwaren,
door de - Gemeente gemaakt tegen schadeloosstelling aan Laij Haok Goan voor den
afstand van een stuk grond aan de Ge·
meente.
De Voorzitter zegt, dat bij aanneming van het conceptbesluit den Raad zal worden voorgesteld een wijziging van
art. 58 der begrooting voor 1919 ten einde daaruit de
schadeloosstelling te kunnen voldoen groot f 948.-, waarna flet volgende besluit word! gearresteerd:
DE GEMEENTERAAD VAN MAKASSAR.
Gelezen de brieven:
a. . van den Gouverneur van Cel ~ b e s en Onderhoorigheden
van 11 December 1918 No. 171 /ClO;

'.

J
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b.

van den Bnrgemeester van Makassar van -8 Maart 1919

No.

690/28;
Overwegende, dat bet . billijk is, om den ~hi.nees
Laij Haok Goan schadeloos te stellen voor den afstand
. aan de Gemeente van een stuk ·grond . ~rqot t58 M2
gelegen aan den Matjiniaioweg, hoek Van ScheHeweg,
bedoeld ·. in den me~t-brief dd. 16 'November 19t 4 ·.No.
.

...........

.

'

.

.

132, welk stuk g·r ond heeft gediend tottiverbreeding varl
den bij de_ Gemeente in beheer zijnden Matjiniajoweg; ·
HEEFT BE~LOTEN:
.

I. Onder voorbehoud van nade.re. finarrti_eele · regeling,
machtiging te verleenen~ oin 'ten laste.van artike.J 58 der
begrooting voor 1919 te beschrkken over een bedrag
van f 948.- (negen honderd ach1 en veertigT gulden), ·
teneinde als schadel<?osstelling te worden u.itgekeerd
aan Laij Haok Goan voor den afstand in eigendom aan
de Gemeente · Makassar van een fa Kampong Malaj.o e ·
gelegen stuk gron~, groot 158 vierkante meter, breeder
omschreven bij de~ meetbrief gedagteekend Makassar
16 November 1914 No. 132;
II. Den Burgemeester van Maka~sar uit te no<?digen, om voor
de inschrijving van bedoeld stuk grond in de registers
van eigendom· het noodige te willen doen verrichtert.

Punt 10: Wijziging van ·de p~sitie van den Secrctari~
der Huurcommissie. ·
De beer Wieland zegt, te hebben gehoord, dat de huurcommissie wel weer van voren af aan kan beginnen en
dat geregeld om de zes maanden alle aa!wragen opnieuw
bij die commissie zullen worden ingediend, waarop de heer

0

i 15
. Wijtman zulks sabotage noemt en
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d~ heer

Rutgers moti-

vee(t, dat zulks geschiedt met het oog op de versc_hi'llende
v6nnissen door onderscheidene Raden van .JustLtie gewezen,
w:at de Voorzitter aanleiding geeft voor te stellen telegrafisch
der Regeering • te . verzoeken, om in die gevallen bij het
voorbrengen
in tweede instantie van dezelfde zaak een Hink
.,,
bedrag te h~ffen. De heer Rutgers verzoekt over dit voorstel hoofdelijke 'Stemming. Het voorstel wordt verworpen
met 3 stem men voor, 6 tegen en 2 blanco. ( V66r stem men ..
de heeren: Stocksmeier, Wackerlin en Wijtma11. Blanco de
heerei:i Bijlmer en Wieland, de laatste. omdat hij lid is van
de Huurcommissie).
Nadatae heer Wacker/in heeft voorgesteld, om niet meer
dan f 100.- disponibel te stellen en de heer Rutgers heeft
aangetoond welk een massa werk er aan het secretariaat
·verbonden is, wordt zonder hoofdelijke stemming besloten:
lo . . Yioor den duur yan zes maanden le bestendigen de benoeming van den heer W. H. A. Deteren als Secretaris
van de Huurcommissie.
2o. · Hem gedurende dicn tijd een toelage toe te kennen van
f 100.- (een honderd gulden) boven de hem toekomende vacatiegelden.
3o. Ter beschikking van den Voorzitter der Huurcommissie
te stellen een bedrag-,ian ten hoogste f 50.- (vijftig
gulden), te besteden, indien blijken mocht, dat de Secretaris het aan zijn werkzaamheden verbonden schrijfwerk niet alleen zal kunnen afdoen.

Punt I I: Voordracht Opzichter Gemeentewer ken.
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Bij , schriftelijke stemming

J.

wordt benoemd · de

heer

~

Knodler,_ waarna ten aanzien · van deze benoeming het
gebruikelijke beslµit wordt gearresteerd . .

Punt 12: Voorstel tot afwijzing van •bet . verzoek
'
van S,eng . Liong & Co om vergunnin~ tot
verkoop van sterken drauk.
Qvere@'tikomstig het ad vies van den Comm~ssaris van Polit-ie
• wordt besloten op het verzoek . afwijzend te besc.hikken.
Nog ·brengt de Voorzitter onder de aandacht van den ~aad,
dat door pensionhouders geen vergunningsrecht wordt be.. taald, terwijl de heerep Wijtnian en Wieland aandringen ~p
het beperken van het aantal vergunningen, althans tot het .
· niet uitge.ven van nieuwe en het niet meer verleenen van
bestaande vergunningen, als deze op een of andere wijze
komen te vervallen.

Punt 13: Betaalbaarsttlling van een bedrag van
f 9.47 1/2 wegens te veel ontvangen opcenten
op de verpondin g 1917.
wordt zonder discussie of stemming goedgekeurd, terwij_l
de rapporten v~n de Commissie voor de Financi{!n, op- genomen onder punt 14 der agenda voor kennisgeving
worden aangenomen.
•
.
.
Nog worden de volgende stuktce.n ter kennis gebracht van
~den Raad:
1o. Brief van den Directeur van Rinancien over de dwangschriften tot 'invordering der drankbelastingen.
' 2o. Schrijven van den benoemden Commies ter secretarie
houdende het verzoek zich te Arilbon te mogen inschepen.

>

'

-

117

'.<

18 Maart 1919.

Op voorstel van den heer Wieland zal hem zijn voorschot worden uitbetaal'd warrneer hij scheep gaat naar
Makassar.
3o. Brief N. I. Esc. M. over uitbetaling van _salaris aan den
Secretaris met verlof.
4o. Brief van den Assistent-Resident betreffende het aantal
cholera gevallen, dat blijkt zich beperkt te hebben tot 3.
5o. Brief van &n Dir. B. 0. W. waarbij de gemeente ontheven wordt van het beheer over het wachthuisj e op .
den hoek van de Burgerwachtstraat en het Hoogepad.
60. Het besluit tot regeling van de diensturen van den magazijnmeester.
7o'. . Maandverslag over Januari 1919 van den In g. Directeur G. W. waaruit blijkt het in die maa nd op gevangen
aantal honden, dat in verband met de hooge kost en
den heer Rutgers zoo kl ei n voorkomt, dat hij opmerkt,
dat zulks met meer succes zou kunnen pla ats hebb en,
waardoor de Comm issaris van Politie zich nu tti g voor
de gemeente zou kun :~en maken .
De heer Wie land verzoe kt om de dag rappo:ten Gemeentcwerken voortaan · niet mee r te doe n tee kenen doo r de Techriische Comm iss ie.
Bij de Rondvraag vraagt de heer Si ta nala inl ich ti nge n
over de verb ete ringen van den weg bij de Zecvaa rtsc hool.
De Voorzitter antwoo rd t, dat de gem ee nte uitdruk ke lijk
van het beheer van die n weg is ontheve n bij den aanl eg
van liet vroe gere qu arantaine-s tati on. De Di rect eur G. W.
zal de zaak verd er afh an delen met de Genie, welke die n
. weg in orde zal dienen te make n.
De beer Stocksmeier verzoe kt inli chtin gen over den toe0

J
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stand der Brandweer .~n verband met het adikel iri de •.Makas.. •
saarsche Coma'nt" .· naar aanleiding van den jongsten brand.
De Yoohitter -zegt, dat de in dat stuk ·gegeven v.oorstelling van zaken bezijden de waarheid is. Het materiaal was
uitstekend, er was. ·zelfs bijna geen lekke. slan~. Alleen
tcren een bij een spuit behoorende slang te kort bleek en
een slang van een andere spuit zou worden aangek.oppeld,
bleek ~eie koppeling niet te PilSsen. Doo't den neerklette- ,
renden re gen , werd het alarm~ignaal niet .verstaan. In dat opzicht ·zijn reeds voorzieningen ~in voorbereiding: Behalve
dat alle politieposten van een tong-tong .:· zullen worden
voorzien, zal zulks ook geschieden met ~:mlere officii:!ele
gebouwen, zoowel ·gemeentelijke als Gouvernementeele,
waar 's nachts de wacht word! gehouden, terwijl ook par. ticulieren, die een s0ortgelijke bewaklng van hun gebouwe!l er op na houden hun medewerking hebben toegezegd.
Het aantar tong-tongs zal . op die wijze aanzienlijk word'en
uitgebreid. Een dementi, al~ de heer Stocksmeier voorstelt,
acht hij niet noodig.
Niels meer aan de orde zijnde sluit de Voor.zit.ter te 8.37
ure de openbare vergadering.
•.4

'

G_earrestee~d in de vergadering

van den 15 April 1919.
De Burgenie~ster:
DAMBRINK.

)

ALPHABETISCH RlG,IST[R
Bl adz.

Ambtenaren ( Gemeente).
Benoemin'g van den heer J. Knodler tot Opzichter .der Gemeentewerken

116.

Begraafplaa tseri.
._:
~

Herzieni~g van het begrafenistarief

110.

Belastin_gen.
Voorstel-Snel tot vrijstelling van de betaling ·
·van opcenten op de ·inkomstenbelasting voor
Europeanen beneden f 250 tractement 's
maands ·
105.

Bestuur der Gemeente.
Woorden van welkom tot het nieuw verkozen
lid J. V. Wackerlin

l 01 .

. ,\~ Brand weer.
Verzoek om inlichtingen van het lid-Stocksmeier
over den toestand van de brandweer

117.

Comissien.
Van bet instellen van een Grondbedrijf-commissie wordt afgezien

Comptabiliteit.
Betaalbaarstelling van een bedrag van f 9.47 5 ten

112.

II .

behoeve. van het Gouvernement wegens te veel
ontv"angen opcenten op de Verponding 1917

116.

Diversen.
,,
.
Opmerking van · het lid Mr. Rutgers over de
hooge kosten \'.OOr het opvangen vai) ~ honden
in verband met de geringe. resultaten
Idem van het lid Wieland over het teekenen
der dagrapporten Gemeentewerken ° door · de
. lechnische Commissie
Wijziging van het latrineledigerstarief

117.

117.
112. .

Electrische Verlichting .
.JI'

•

Behandeling van het verzoek der N. .I. G. M.
inzake de ·electriciteitsconcessie

108

· Grondbedrijf.
Uitkeedng eener schadeloosstelling aan Laij
Haok. Goan voor den afstand v1:u1 een stuk
grond aan de Gemeente
Van he.t instellen van een Grondbedrijf-commissie wordt afgezien ·

113.

112.

Huurcommissie.
Wijziging van de positie van den Secretaris
· der Huurcommissie

114.

Notulen.
Arresteering der Notulen van het verhandelde
in de Vergaderingen van 4, 6 en 26 Februari

101.

Onderwijs.
Standpunt van den Raad inzake de voorgenomen M.U.L.O. reorganisatie

101.

.•

Verg.unningsrecht .

Afwijzende beschikking op het verzoek van
Seng Uong en Co. om vergunning tot verkoop van sterken drank

116.

Wegen.
, Vraag-Sitanala ove·r de verbeteringen van den
weg bij d~ Zeevaartschool

•

•
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