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NOTULEN van het verhandelde· in de Openbare
V ergadering van den Raad der Gemeente Makassar, gehouden op Maandag,
12 Mei 1919, ten Raadhuize.

ViJorzitter: De Burgemeester.
AGENDA:
Dezelfde agenda als voor de Vergaderi!lg van 7 Mei 1919. .

'1amvezig -zijn de leden: Baba Soeleiman , Hoesing, H. Mes-

man, Noeroeddin dng. Magassing, Mr. ]. Rutgers,
J. Sitanala en J. V. Wackerlin , : later oo k de heer
G. Wieland.

Afwezig met kennisgevirig zijn de !eden : Lie Eng Hoei en
Th e Liong Tjian g, wegens uitstedigh eid: W. F.
van Campen en verder: 11. J. T. Bijlmer, Mas
Noer-Alim · dng. Marewa en A. W. G. Stigler.
Er zijn dri e vacatures. (H. E. E. Cha va nn es,
en J. H. Stocksmeier).

J.

B. Wijtman

lhgenieur- Directe ur der O.W. woont de vergactering bij .

des avonds open! de Voorzitter de Vergad e-

•

- i42 _,

i2 Mei i9t9.

~

:ring en ve~klaart haar openbaar.. Hij constateert, dat minder
- · dan de helft van bet aantal !eden aanwezig is ·en zegt, dat
cte bepalingen beraadslaging eh beslissing toelaten, omdat
het de agenda betreft van een reeds eenmaal uitgestelde
. vergadering. Daarna stelt hij aan de otde :
, * Punt 1. Arresteering van de Notulen., der Vergad~-

ring van 15 April 1919.
De betrokken notulen worden goedgekeurd en gearresteerd.

.

2. Aanvulling 'der .Commissie voor de vaststel '

-ling der kiezerslijl\t.
Op verzoek van den ·\t'i>orzitter \'ormen
de !eden Mesman
.
en Mr. Rutgers. met h.em het . s.tembureau, dat na stemming
~onstateert, dat uitgebr~cht werden 7 stemmen, waarvan de
heer Bijlmer er 4, de heer Wacke.rlin er 3 verkreeg; zoodat ·
~. " de heer Bijlmer tot lid dezer Commissie
. is verkozen.
.
'

..

Punt 3 Voorstel tot het zenden van een afgevaar-

di,gde naar het Decentralisatie-_Congres . .
Op voorstel van den heer Wieland wordt besloten den
Burgemeesler als zoodanig af le vaardigen. De \.'oorzitter
zegt zlch deze keuze gaarne te laten welgevallen.
'
.

Punt 4. Verzoek van den Gemeentekashouder Meijer
.om opneming in vasten dienst
De Voorzitter zegt, dat uit zijn schrijven van 23 April
blijkt, dat een soortgelijk verzoek, vroeger door den beer

..
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Meijer gedaan, werd afgewezen met he~ oog op zijn leef,tijd.
De· Voorzitter ziet echter geen bezwaar den hee'r Meijer te
' <:}oen deelen in de voordeelen der Ambtenaren-verordening,
zooals die er thans ligt, wat dan in zich sluit, .dat hii. ook
.· -in aanmerking kornt voor Europeesch verlof, waarbij de
' . Gemeente de passagekosten zal hebben te dragen. Deze ·
beloopen evel1\reI alleen de kosten van de terugreis, daar
de hee.r Meijer gepensioneerd rnilitair is en dus nog pas~
S!)ge naar Nederland te goed heeft. Zonder discussie be.. ' · t .c~~·;~··
'
,
'sluit de Raad op den heer Meijer de Anibtenarenverordenin ~ ~ , •
'
.x
..van toepassing te verklaren, zooals die thans bestaat.
0

. Punt 5._ Voorstel tot wijziging van den ontslagdatunf
van den Opzichter Palm.
'

.

De Voorzitter zegt, dat sinds de vorige Vergadering qe
toestand bij de G. W. dermate verbeterde, dat er geen be: ': · . . zwaar. mee.r bestond, om aan den heer Palm een verlof va ··
een maand te verleenen. Dat verlof werd verleend met ingang van 19 April, zoodat de ontslagdatum in verband daar, ,mede dient gewijzigd te worden van 31 Mei in 19 Mei.
De Raad gaat hiermede a~coord.

-' Punt 6.

Vaststelling:

I e. vih 3e suppletoir Kohier Motorrijtuigen. belasting over 1918.
2e. v/h 1e suppletoir Kohier dier zelfde belasting over 1919.
sub. 1 ·bedoelde Kohier wordt vastgesteld tot een

•
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bedrag van f 206.25, hef &ub 2 aangegevene tot een bedrag
van J 1207'. ...:..
·

·Punt-· 7. Voorste I tot · het brengen van wil_z1g111g · in
de ontvangen opbrengst der slac~t?elasting,.

.

'

De Voorzitter zegt, dat dit voorstel werd aanhangig ge:- ,
. maakt naar aanleiding ~an de_ begr·ootingsdebatten·:
beer
1' . :. :Mr. -R-utgers wJlde toe·n de geheele opbrengst der rundersl~cht~
· ..,,., l>efasting der Gemeente !en voordeeJe doen komen. Hier-- ·
- "t_egen verzet zich echtcr het e·enmaal door bet Gouverne~ -_ ~e ~ t aangenomen principe; o~ g~en enke:le belastlng· in
. _: '_ ti.aar gehee r aan _de Locale .Raden ·af te staan, maar sle-c_h ts
.een gedeelte ervan. Nu is · het_ wel mogelijk dat dit b~·,. ·
. ·""' - "ginsel sed,ert wijziging
heeft ondergaan, doch aan dep .at~
.,
.
· ., stand der geh_eele ·belasting-opbrengst, waarmede ongetwij- .
" fe_ld eene verminderiog va_n de _vaste subsidie zou: ge.paard
' gaan, is het bewaar verbonden van de uit deze · belasting
'
rkregen wisselende inkomsten. 's Voo!zitters aandac.ht is
· daarom ge.vallen op. de varkensslacht.
Ofschoon de.var kens
.
aan het gemeente-abattoir worden geslacht, cte·slachtbriefjes
· aan bet p9litiekantoor zelfs niet worden afgegeve11, vodrdat het ' · bewijs van ke_uring door den Gemeentekeurmeester wordt
getoond, kwam tot ~etjen de geheele opbrengst der belasting _
het Gouvernement ten goede. lndertijd. werd al eens hef
verzo_ek gedaan eeri gede~ lte ~an de optl'ren~~t dier belasting
te mogen ontvangen, op welk-__verzoek de mededeelin~ we_rd
ontvangen, dat de Regeering .bet niet raadzaam achtte om,
!Jangende de overweging van bet denkbeeld om a~n ·locale
ressorten een _aandeel te verzekeren in de · opbrengst van
enkele landsbelastingen, rncidenteel uitbreiding te geven aan
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· dei1
DeVoo r. reeds plaats gehad hebbenden belasting-afstand.
.
·zitter geeft daarom in overweging om overeenkomstig het
voorstel gedaan in zijn schrijven van 25 April j. I. No. '
1C69/30, eerst te informeeren; of terzake van dit denkbeeld
reeds een beslissing genomen is en zoo neen, dan het verzoek_ te -doen om in afwachting van die beslissing de, Gemeente in het genot te stellen van een aandeer in de op. :. brengst der varkensslac_htbelasting, waarbij het aanbod k~n
·warden gedaan om de inning der belasting van gemeentewege te doe~ . plaats vinden. De Raad verklaart hiermede
accoord te gaan .
•

•

.

!

. :~~-~ ' PuQt 8. Voorsfet be~reffende de notuleering.
. .oe Voorzitter licht toe, dat het vporstel ontstaan is naar
~anleiding van een schrijven van den heer Snel, die meende
voor het maken der Nottilen te moeten bedanken, omdat
de ve·rgoeding niet in O\'ereenstemming was met het er_aan verbonden werk. Vandaar dat voorgesteld werd met :.
ingang .van 1 · Me·i die vergoeding te bepalen op f 25.per uur.
.
De heer Wacker/in wenscht een advertentie te plaatsen.
Misschien zijn er wel anderen, die ook bereid zijn voor
dit of cen lager bedrag dat werk te verrichten.
De heer Wieland verwacht daarvan weinig heil evenals
de heer Mr. Rutgers, die in dit geval geen advertentie noodig
' acht, ofschoon hij, ~anneer 'het het oproepen van sollici. tanten ~oor een gemeentebetrekking betreft, er in principe
voor is, ste~ds in het openbaar een oproeping te plaatsen.
Het betreft hier echter niet een zoodanige oproeping,
doch een wijziging in de voorwaarden .

•
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De beer Noeroeddin vraagt, waarom de Commies niet me
het maken daarvan wordt belast.
· · · De Voorzitter antwoordt, dat oo!c hij geen' heil verwacht van
bet plaatsen eener advertentie en dat 'hij den Commies voor
h~dlln avond heeft opgedragen de vergadering qij _te wonen,
tenei!1de later aaQ de gemaakte notulen te kunnen toetsen, hoe
zulke Notulen gemaakt dienen te worden. Zonder
stemmiog
.
.
.
wor~t daarna bet -voorstel :van ~en Voorzitter aangerio1rte'n.
.
.

.

.

/

. Punt 9. Voorstel ·tot steun aan · een eventueel op
te richten . visscherijvereeniging.
De Voorzitter zegt, dat indertijd de geldschieters der visschers zich tot den Raad we;dden om hulp teneinde hun
~itg~zette. gelden gemakkelijker
t~rug te .kunnen krijgen. Bij
.
.
ee.n · toen gehouden. ond·erzoek bleek; dat de geldnemers
me.e~ hulp no0dig hadden dan de-geldschieters . . Ze kwamen
nooit aan een eind . met bet afbe_talen der rente. Toen nu
Dr. Boecke, Adj. Adviseur· van bet Volkscredietweze:n, l~ier
-ter ptaatse was, meende hi] tot de conclusie te moeten kom~n. dat ook h!er een afde_
elingsbank kon worden opgericht
-en zijn o<?g viel tev~ns op de visscherijtoestanden. Hij informeerde bij de Gemeente naar de resultaten ~van het destijds
gehouderl onderzoek, hetwelk ecbter geen resultaat heeft opgeleverd als gevolg ya11 de vele 1imtaties in de inet dat onder- ·
zoe.k belaste Commissie. Hij besloot ten slotte te trachten de .
· visschcrs te .h'elpen, doot hun crediete1~ te verstrek-ke11 door
middel van de afdeelingsbank ·en vroeg van de Gemeente
·steun. Deze steun zou dienen te bestaan in het bouwen van
een loodsje, waar de visch geveild kan w.orden en
het in het leven roepen · van . een verordening · op de
_v.eilingen. Oat loodsje zou aan de vereeniging voot hare
OJ

-
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veilingen worden afgestaan, terwijl de v.creeoiging de kosten
voor het oi1derhoud ZOU dienen te dragen. Een plaats voor het
•loodsje is reeds gevonden · in kampong 89etoeng, terwijl de
'kosten van aanbouw worden geraamd op f 1200. - . Daartegenover zou de Gemeente het voordeel hebben, dat de vischprijzen meer stabiel werden terwijl er toezicht was op den verkoop.
· De heer Mr. R14igers ziet er voorloopig nog geen Oemeentebelang in, · wel een middel om de Volkscredietbank een beetje gemakkelijker aan geld te laten komen , daar de afbeta.. . lingen eenigszins verz.ekerd zijn. Alleen als de Hygrenisch e
.Commissie er voordeel in ziet, doordat tevens de visch behoorlijk gekeurd aan het publiek wordt verkocht, heeft hij
geen bezwaar de gevraagdc f 1200.- uit ie geven.
_De heer Mesman zegt, dat de ervaring van zijn broer,
administrateur van een afdeelingsbank te Batavia, in dit
opzicht verre van gunstig is. De eerste jaren ging het goecl ,
doch later had men zecr veel moeitc met het terugbekomen
der gelden. Ook -vindt hij, dat de visch 11i et zoo tang kan
bewaard blijven,' tot er geve ild wordt.
De Voorzitter merkt op, dat daaraan kan tcge moe t ge lrnme.n warden door dri e 111aal daags te verkoopen.
_ De heeren Mesman en Nocrocddin hadden toch eerst nog
gaarne de beschikking over nadcre inl ichtingen, de eerste uit
Batavia, de tweed e uit Tegal. Zij stellen daarom voor, de beslissing aan te houden totdat over nadere gegevens zal kunn r n
worden beschikt. Hiertoe besluit de Raad .

Punt IO. Voorstel tot af wyzing van het v.erzoek van
Djoat Lae Ang om Vergunning tot verkoop

van sterken dran!< •

•
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Oe Voorzitter zegt, dat naast net principieele argumen.t
om het aantal vergu_!lningen niet uit te' breiden, nog gegolden heeft, het feit. dat · de . eigenaar zich verzette tegen het
gebruik van zij11 eigendom als zoodanig. De Raad besluit
het verzoek af te wijzen.

.

'

Punt 11. Voorstel tot het brengen van een bedrag
a·
f 69.- ten laste van· den post _voor. ,,Onvoorzie·ne uitgayeu" -ti} 19.
De .Voorzitter zegt dat het betreft het ·aan den heer Van
.
....
Munster voorg.eschoten -tractement. De Gemeente is zijns
inziens verplicht, dat geld in 's Lands kas terug te storten.
I
De Raad . vereenigt zich
met dat voorstel.
I .
.
/

Punt l2. V_uorstel aangaande de wijze van uitgifte
van Gemeentegrond.
Uit het schrijven van den Voorzitter dd. 26 April
blijkt; dat hij · uitgifte in erfpacht de me.est gewenschte
acht. Hij heeft dearin .voorgesteld, "perceelen, die 'met
permanente gebouwen bebouwd zijn in erfpacht verkrijgbaar te stellen · voor d'en tijd van 75 jaar, met herzientng van den canon om de 25 jaar, waarbij een maximum verhooging daarvan met 30 °/ 0 is geoorloofd. Voor perceelen,
bebouwd met niet-pcrmanente gebouwen,· acht hij een uitgifte voor 25 jaar wenschelijk. Na ommekomst ~an den
termijn . komen de gronden weer aan de gemeente, die een
vergoeding voor de gebouwen zal toekennen zooals d~n te "
constateeren, doch nimmer meer dan ze d~n eigenaar hebben. gekost. Het recht komt te vervallen bij 1riet nakomen
van de aangegane verplichtingen. ·Is reeds een termijn
')
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van 50 jaar verstreken, dan is de Gemeente niet verplicht
tot sc'hadevergoeding voor de opstallen. De Voorzitter zou
eerst gaarne stemming wenschen over het principe;
en mocht de Raad b~sluiten tot de uitgifte in erfpacht, dan
stelt hij zich voor, daarna te komen met een desbetreffende verordening. Slechts in zeer bijzondere gevallen zou
overgegaai1 kun~e11 wo·rden tot uitgifte in eigendom.De heer Mr. Rutgers vinclt een principieele beslissing wel
wat voorbarig. Hij heeft in de toelichting gemist de gegevens over de noodige ui-tbreiding van het aantal huizen
en de uitbreiding, die te. verwachten zal .zijn als de
Oem·eente tot uitgifte in erfpacht van haar gronden
zou overgaan. Ook zijn de finantieele consequenties niet
zoo gemakkelijk te overzien als uit · de toelichting zoo
oppervlakkig wel zou blijken. Het is b. v. de vraag nog
of er een bankinstituut bereid zal zijn op die perceele11 hypotheek te verleenen en zoo ze al verleend wordt, dan nog
zal de rente een vrij hooge blijken te zijn. Hij vind!, dat
de Gemeente een te groot kapitaal in gronden !Jeeft belegd en
is bevreesd, dat al mocht uitgifte in erfpacht enkele voordeelen voor de Gemeente opleveren , dat voordeel toch weer
te niet gedaan zou warden door de hooge rente voor een
leening, die geplaatst zal 111oete11 warden tegen een te lagen
koers. Hij wil daarom de voorzichtigheid betrachten, kan
zich we! vereenigen met de uitgifte in erfpacht op de i11
het schrijven aangegeven voorwaarden, maar vindt het een
beetje yoorbarig, zich 1a1 al aan erfpacht voor vast te binde11.
Hij wijst in verba11d met zijn opmerking op het gewijzi gct
stanclpunt der Gemecnte Soerabaja, di e door de orns1a11digheden gedwongen, terugkwam van de uitgif te uitsl11itend

,•
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in erfpacht. Hij wil daarom eerst een verorder:iing, zoodat
de voorwaarden dui~elijk zijn voor gegadrgden en de noodzake\ijke geldinstituten~ daarna een oproeptng van bouwers
op .:die voorwaard~n en mocht dan b~ijken dat er niet g~
noeg gegadigden voor den uit te geven grond iijn, ook overgaan tot uitgifte in , eigendom. .
De Voorzitter . acht het voorstet .. Rutgers ovrywel parallelloopend met het zijne . . Het komt feitelijk neer op een peslissing. Eerst loch ·wil de heer Rutgers probe~ren, of erfpacht
mogelijk is en kan zich daarbij · geheel met de in het schrijven aaffgegeven voorwaarden 1 ver~enigen en eerst als dan
zou hlijken, dat die wij~e van . uitgifte practisch onm_ogelijk
is, dan zou overgegaan warden tot . uitgifte in eigendom.
· De heer . Wieland wljst. op het voorbeeld van Bandoeng,
·ctat eerst besloot tot de . uitgifte in eigendom ·en thans is
overgegaan tot erfpacht.,
Ce Voorzitter wijst op het voorbeeld van Semarang, dat
reeds sinds 1911 het erfpachtstelset heeft toegepast, erwijl
h.ij de beslissing v.an Soerabaja we! wat te voorbarig acht.
Bovendien werd het terugkomen op het eenmaal genomen
.besluit genomen met 10 tegen 9 stemmen. Ook wenscht hij nog te wijzen op het betrekkelijk geringe bedrag, dat
·Makassar van zij11 teeningsgelden in gronden heeft belegd,
n. I. slechts f 136.000.- Voor het overige grondbezit heeft
de Gemeente hypotheek tegen dezelfde rente als de leening.
De heer Mr. Rutgers wilde alleen maar de m·ogelijk.heid van
nitgifte in · ejgendom openhouden. Ats later ·zou . blijken, dat
het stelset van ,erfpacht niet kon word~n toegeP.ast, dan
zouden bouwers . zich reeds eiders van gronden voorzien
ku1:men hebben en dan zou de Gemeente haar gronden ~f
0
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moeten verkoopen aan grondspeculanten, ~an wel 111oete11
bewaren op veel te zware lasten.
De \footzitter neemt het voorstel van den heer Rutgers
over en de Raad verklaart zich eveneens v-oor een dergelijke wijze van entameeren dezer aangelegenheid.
Punt 13. Pruces-verbaal van afkeuring en aanschaf-

•

. . fing van inventarisgoederen.
Het proces-verbaal wordt voor kennisgeving aa11gc11onien.
en de machtiging tot aanschaffing verleend.
Punt 14. Rapporten van de C.ommissie voor de Fiuanci~n

inzakc accoordbevinding der ver-

antwoordingen:

Over

het !Ve kwartaal I 918

van den Op-

ziener der Europees~he Hegraaf plaats;

•

Over de maanden [}ecembcr 19 I 8, Januari en Februari

1919- van den Gemeente-

kashouder.
Oeze sh1kke11 wurden voor kennisgeving aa11ge11ume11.
,
Punt J5. Jngekomen stukken •
. - Oe Voorzitter brengt ter ken11is va11 de11 1-<aad, dat de
volgende stukken zijn ingekomen :
1o. Kort verslag van de werkzaamhede11 der Huurco11m1isl>ie van Jan uari tot en met Maart 1919.
2o. Een schrijven betrefknde den afstand va u ee11 stuk
grond onder Goa, bestemd voor de 11i euwe Europeesche en Chineesche begraafplaats.
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3o. Een schrijven betreffende afstand van een stuk grond _
'noodig voor ~et graven van een _ afwateringssl,oot
in het verlengde · van de Klapperlaan en dWars door
1
een stuk Gouver 11ementsgrond, noodig voor de afwatering van Mamadja1fg.
4o. Een schrijveil van 228 kiesgerechtigden inzake het ontslag Van Beusekom.
,,
5o. fa~n- schrijven van . den heer Troostwijk, waarin hij
verklaart, het lidmaalschap van den Raad te aanvaar•
den. Zooals den Voorzitter bekeIJd is, zijn . ook de .a ndere verkozenen bereid zittfng te nemen.
Bij de Rondvraag informeert de heer Wieland er !laar,
waarom de opzichter bij de 0.W. geen transportkoste.n kan
krijgen.
De Voorzitter antwoor.d, dat de Directeur van 0. W..van
oordeel was, dat inzake· -transport ·niet de noodige zuinigheid werd betracht. Hij . heeft daarom de kwestie in studie
genoniett en bini1enkort hoopt de Voorzitter met een . al~e. meen voorstel ~nzake vergoeding voor transportkOstei1 bij
den Raad te kunnen komen. Daarna sluit de Voorzitter om
7 · uur 30 111in. de open bare vergadering:

.-

Gearresteerd in· de .vergadering'
van den 26 juni 1919.

De Burgemeester,
DAMBRINK!

')

-

•)

ALPHABf TISCH Rf GISTf R
Bl adz.

Afwatering..

•

lngekomen schrijven over den afstand van cen
stuk grond voor het graven van een sloot vuor
de afwatering van Mamadjang

Bes! ui t

152.

om de ambten aren-verorden i ng van

toepassing te verklaren op den in tijdelijken
dienst der Oemeente zijnden Kashouder, den
heer

J.

Ph. Meijer

143.

fngekomen schrijven. houdende uitspraak van
228 kiesgerechtigden ten gunste van cen aan
-den Oemeentesecrelaris, den hee r A. P.

~.

van

Beusekom te . verlee1:_en on ts lag

I §2.

Vraag Wieland inzake transportkosten van de
Opzichters bij de G. . W.

152.

Wijziging van den datum van ontslag van den

.

Opzichter bij de G. W. den he er

J. J.

Palq1
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lngekomen schrijven betreffende den afstand van
een stuk grond bestemd voor de nieuw e Eu.ropeesche en Chineesche begraafplaats

•

115 .

Belastingen.

..

·

3e · supp_letoir l{ohier m.otefri·'i j·tuigenbelasting 1918 en le il,i~~1J919
Voorstel !ot ·het brengen van wijzigii1g in de
ontvangen opbrengst der slacht-b~lasting
0
Vaststel.! ing

:

..

. 143.
·144_

Commissien.
Aanwijzing va11 het lid H. j. T. Bijhner tot lid
<.ter Comtnissie voor ~e vastst~Jling der kie,_.zerslijst

142.

Comptabiliteit ...
Betaalbaarstelling van een bedrag .van f 69.ten laste van .den post· voor . "Onvoorziene
Uitgaven" 1919/
/

148.

'

Rapporten van. de Commissi.e voor de Finan, ci~n, inzake accoordbev1nding van verantwoordingen

151°.

Di-Ver~en.

Besluit tot afvaardiging van den Burgemeester
naar het Decentralisatie Congres
Het voorstet tot het verleenen van steun aan
e~n eventueel op te richten viss~herijvereeniging wordt aangehouden

142.

147.

Grondbedrijf.
Voorstel inzake de wijze van uitgifte van gemeentegrond

148.
,
•)

.

151.

afkeuring en aa!lschaffing
van

i'nv-~ntarisgoederen

151.

ArreSteering der Notulen van het · verhandelde .
in de Verga,deri()g van 15 April 1919 '
141.
Verhooging van _h.e t bedrag ~Is vergoeding aan
·den beer W. C. Snel toe te kennen voor de
·. .
n~tuleering
145.
~.~.. :.><-Vergunningsr.~cht.
.

.

-::a.

.

;·-r

a.;:; "'

.

Afwij_iend beschikking op het verzoek van
Djoat Lae An'g oin vergunning, tot verkoop van
_sterken drank ·

148

