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8 Jedi 1919.

NOTULEN . van het verhandelde in de Openbare
V crgadering van den Raad der Gemeente Makassar, gehouden op Dinsdag,
den 8sten Juli l 9 l 9 ten Raadhuize.
Vo.orzitter: De Burgemeester:

AGENDA:

4.

5.

6.
7.

Voorstel betreffende het aangaan van een promesse. leening (No. 1493/9).
Voorstel tot het brengen van een bedrag van f 3.05 ten
laste van den post voor Onvoorzie11e Uitgaven 1919.
Voorstel tot afwijzing van het verzoek van den heer Thio
Tjoeng San tot verkoop van sterken drank (No. 1338/ 13).
Voorstel tot benoeming van den tijdelijken CommiesBetaalmeester 0. W. den heer Kranenbarg in vasten
d1e1ist (No. 1450/5).
Schrijven van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden van 21 Mei 1919 t'lo. 108/CIO betreffende
het afwijzend advies op de eigendomaa'nvraag van
wijlen den hecr Lie Soeng Bie (No. 1483/28).
Idem
Idem van den heer Oei Tjong Ooang (No.
1484/28).
Verzoek van den Eerstaanwezend Waterstaatsambtenaar
om vergunning tot he! leggen van waterleidingbuizen
in het door de Gem eente in eigendom aangevraagd terrein waarvan de rechten zijn afgekocht van de In!.
vrouw Rabaya (No. 1485/28).
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8. Voorstel_ tot ·benoeming van een Opri~mer-Teekena_ar
bij den dieQst .van~ het Rooiwezeri (No. 1470/5);
9. Denk~ee~d van de~ · Burgemeest~ van Medan inzake .
o~~ree.
me't de - N:ederland~
·
bet sfoit~n .van- eeri
,...
. "
. nkorilst
.
.sche Stoomvaart
Maatscbappij~n betr,~ifende h,et v~r. .
.
.
v
.
. . voer yan locale . ambtenareil (N"o. 1051/31). ' .
10.. · Eigendomsaanvragen
.
1
- (No.- 1506/28).
...
11. PrO'ces-v_crbaal van -bet opgenomen werk: bet mak~n
. ''
van een _afvoergo.ot tangs de Noordzijde .van ·den ·eoe:'oengweg (No. t 507121 ). .·
~: ~
Rapporten 'der Commiss~e_ v.oor de Eia.am:~~n inzake . ·'
ac.coordbevipaing der verantwoordingeQ·:'_. . .
-~ ~-,.,,~ r.;";"
over het tste kwartaal 1_919 L~an d~n Gemee_nte-C.o ~--; · ·. ·
lecteu~ ;_
van . den " lngenieut-Di- ,
r:.ecteur der 0. W. ;
van den Opziencr der Eu- .' ··
ropeesche 8egraafpla.a'ts;
· ·
.
over de maanden Maart, April en Mei 1919: van . den.
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OemeentelCa;;houder~
~a. .

Stukk-en der kennisneming. ·

Aanwezig zijn de.leden: , Baba

Soeleiman~

H. j. T. -Bijlmer,
W. F. v~n Ca~pen, D. ,Eskes, Hoesing, H. Mesman,
j. Sitanala, I. Troostwijk, j. V. Wlckerlin
'
en H. ~· We~pe.

.

'

·met kennisgeving zijn de leden : Lie Eng Hoei,
Mr. j. Rutgers -en The Liong Tjiang; zonder ken-

_....

'
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nis~eving:

Mas Noer AUm daeng Marew.a, Noeroeddin . daeng M?gassing, :A. W. G. Stigler -en
Wieland.

e:
..

" ~~.

-. _De , ye_rgadering wordt op verzoek van den Voorzitter
. bijgewoond door den lngenieur-Dir_ecteur der Gemeente~

~. werken~

•

~

opent te 6.40
. ure des avonds de Verga-.
._~ering en v·erklaart haar openbaar, terwijl hij onmiddellijk
..•' aan ·_de orde . stelt:
,
'

'

,

1·: yoorstel ~etreffende het aang~an eener pro messe-leening {No. 1493/9.).

: De Voorzitter zeg.t, dat uit ~et ter inzage gelegen hebschrij.ven No. 1493/9 met concept-besluit blijkt, dat
- ., (' met de Ja_yas~h~ -Ba-nk door den Directeur van. Financi~n
eene · regelin.g is getroffen, waardoor het mogelijk zal zijn
· eene promesse-leening uit te geven. Met algemeene stemmen
' wp rdt . da~rna d.at concept-besluit goedgekeurd en gearres-te_erd :waarna wordt overgegaan tot
. '
'

2 :· Voorstel tot het brengen van een bedrag
.
van f 3.05 ten · Jaste van den post voor
Onvoorziene Uitgaven 1919.

· Zonder discussie en zonder hoofdelijke s·temmiilg wordt
bet voor~tel aang·enomen.
-pe - Notulen bet(ekking hebbende op ·de punten 1 en 2
der.' agenda worden staand.e de vergadering gearresteerd .

•
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Punt 3: Voorstel tot afwijiing van het verzoek van
den heer Thio Tjoeng San tot verkoop
· van st~rken ·drank (No. 1338/13).

.

.

In verband met het- door den Raad ingenomen ·standpunt
om het aantal verguoningen voor gebruik ter plaatse van
verkc:iop niet l!it te breiden, is -geadviseerd. t~t afwijzing
van het verzoek. De Raad gaat er mede iCCoord._

Punt 4: Voorstel toJ benoemh'lg van deri "tijdelljken
Commies-Betaalmeester O. W. den h~er
-Kranenbarg in vasten -dienst (No. l.4SO/S).·
· De Ra~d becitt aan-_ dit. voorstel zijne.
, goedk~urfog.

Punt 5: Sch~ljven va~ den Gouverneur va·n Celetfes
en Onderhoorigheden van 21 Mei 1919 ~io.
· 108/Ct() betreffende he.t afwijzend advtes
op de eigendomsa~nv.raag van .wijlen . den .
heer Lie· Soeng Bie (No. 1483/.28).
D~ Voorzitter zegt, dat bet bier een principieele besHs- '
sing geldt n. I. of de Raad zal besluiten tot verbrecding
v_an de Tempelstraat. Feitelijk is die beslissiug reeds-gene>.- men -in December 1918, 'toen deze aanvr~ge iil bebandeling
kwam, -die toen, -evenals die .bedoeld bij punt 6 van deze
agenda, werd afgewezen mtit het _ ook op een mogelijke
verbreeding van bedoelde straat. Destijds is echter dat · '
denkbeetd· niet scherp op den voorgr~nd gesteld, vandaar
dat thans . de speciale aandacht van den Raad op deze
kwestie .wordt gevestigd. De verbreeding yan de straat
wordt wenschelijk geacbt, omdat bet een- der voornaamste
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straten . is in dat kwartier en .de praktijk heeft uitgewezen,
dat de straat inderdaad te smal is. Een .verbreeding van het
eerste en tweede gedeelte is noodzakelijk en kan gescnieden
met betrekkelijk \\:'einig kosten, indien daartoe thans in
principe wordt besloten. De verbreeding van een gedeelte
is niet wenschelijk, orpdat dan het verkeer van een breeder
in een nauwer gedeelte wordt geleid, terwijl een algeheele
verbreeding van. het gedeelte tusscheh de Groote- en de
: .Buitenmuurstraat niet noodig is. Tevens kan dan ter sprake
· komen de afronding van den hoek bij Pintoe doewa. Wordt
in begi~sel tot verbreedirig besloten, dan zou zoo s.poedig
niogelijk- de rooilijn van de Tempelstraat moeten worden
vastgesteld, waarna een bouwverbod gdegd kan worden
op wat daar buiten v~lt en eigendomsaanvragen voor wat
die gedeelten betreft kunnen worden afgewezen. Geleidelijk
·zou daarna ove.rgegaan kunnen worden tot den afkoop van
de bestaande rechten op die ~deelten, die bij den weg
zullen moeten worden getrokken, dat zijn voornamelijk
eenige stoepjes, waardoor een verbreeding van 3 1/ 2 tot 6 M.
op den duur zou worden · verkregen.
De heer van Campen acht verbreedi11g van het eerste
gedeelte voldoende. Het verkeer zal dan door de zijstraten
voldoende worden afgeleid.
. De beer Mesman wil de kwestie nog eens degelijk
bestudeeren en verzoekt aanhouding tot de volgende vergadering.
De heer Eskes is niet overtuigd van de noodzakelijkheid
der verbreeding. Hij vindt de straat niet over-druk, zooals
hem herhaaldelijk is gebleken als hij ter vermijding van
de drukke Pasarstraat zijn weg door de Tempelstraat koos .

.

•

'

~

'·.

lit verbandi daannede acht hij het nieJ ·noodig de beslissing
over bet ptincipe uit te stell~n.
De ·beer Wlickerlin gaat accoord- met wat door d~n heer
Eskes gezegd · is. - Met het _~v~·rdekken yan .de. open gooten
langs de straa.t zou reeds ·een . beduidende · verbre~ding wor~
den , verkregen, zonder; dat de eigen;tren hqn . stoepje, vaak
het eenigste zitje voor hun huis, zou"den moeten mis~eo.. .
De · .heer · Bijlmer ·zou
het .beter
vinden;~als
de
Wil.helmi...
.
..,
." ..
:nakaqe verbreed werd, · waa~op d.e \lo(Jrzittef opmerkt, 1 dat
-de Raa d . de· be~oegd.heid· .fu ist; daarov~! een besHssing te
' nemen.
... __
Naar_ aanJeiding vai1 · deze opmerkiog onfspint zich een
.. discussie over het door.trekk~n vah deze katt~- -rechtstr~ek~ · ·
, . . . naai: het P~ins-~endrik~Pad, wa~rdoor een ge,vaarl_ijke
~ 1 ..
~
""· · , .hoek zou wor.den 'afgesneden - en wordt de Voorz1ttet ge. .machtigd, ·· zicb in N~rbinding te stelleo m·e t _de befrokken
autoriteH, ten_e inde , alsnog te trachten een . verlegging van
den weg ·jn den aang-egeven geest te verkrijgen.
De ~ heer Wempe, , de d_
iscuS8ie over de verbreeding · van
'
.
de Tempelstraat voortzeltend, betoogt, dat.- meer rekening
g~houden dient te worden met de _·algemeene idee van .
steden-aanleg, waarbij niet alleen dieot te . worden gelet op _
'
.
den omvang yan het verkeer nu, .doc;h ook in de toekomst
en uit. dar oogpunt
. beschouwd~ acht hij verbreeding wel
wenschelijk.
De Voorzitter zegt,, dat verbreeding van een gedeelte
niet aan het ~oel beantwoordt, · zooals hij _reeds in het begin
heeft aa~~etoond en stelt voor stemming over het al of niet
uitstellen der beslissing over het prinCipe tot een volgende
vergad_ering. Met 6 tegen 3 stemmeQ en T ·in . blanco ·wor-dt
~
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. ,. • ~;aangenomen d-e beslissing uit te stellen (v66r dadelijke be, handeling stemmen de leden: Wkker!in, Wempe en Troost,wjjk, terwijl de beer Bijlmer blanco stemt).
; : In verband met de ·gevallen beslissing stelt de Voorzittet
voor: de verdere behandeling van de aan de· orde zijnde
~eigendomsaanvrage mede uit te stellen, evenals die over

Schrijven van den Gouverneur van Celebes
en e>nderh0origheden van -21 Mei 1919
No 108/C 10 betreffende het afwijzend advies · op de eigendomsaanvraag ·-van wiJlen
den heer Oei Tjong Ooang (No. 1484/28)
··~

~waarmede

de Raad zich vereenigt.

Punt 7: - verzoek van den Ecrstaanwezend Water.
.
staatsambtenaar om ver,. unning tot het leggen van waterleidingbuizen in bet door de
'
Gemeente in eigendom aangevraagd terrein
waarvan de rechten zijn afgekocht van de
Jnlandschc vrouw Rabaija (No. 1485/28).
De Voorzitter ze _t, dat hij bjj zijn schrijven van 1 Juli
1919 No. 1485/28 geadviseerd heeft, de gevraagde vergun. ning te verleenen, mits de B. 0. W. voor de benoodigde
JO M. breede strook bijdraagt in de kosten van afkoop en
dus der Gemeente ee11 gedeelte van die som vergoedt.
Bovendien zal rekening dienen gehouden te worden met
. den
afstand ·van de daar te · bouwen
perceelen tot den mo.
.
gelijk t~ verbreeden weg. De buizen dienen dus zoo gelegd
.te worden, dat ze bij verbreeding zoo dicht mogelijk langs
den weg liggen .

.

•
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-

100 -

· .-.._;,·.~:

.'(;
.

.

I

De heer Wempe merkt op, dat de bettolCken wij,k beste md
~is voor Europeesche woningen met eel1 erf aan de ~oorzijde'; '
zo~da·t . het laatsie bezwaar voor he( grootste gedeelte k'onit
te · vervaHen.
· De · heer_ yan Campen ihfori_neert, waarom juist 10 i\(
benoodigd is_ en twijfelt .er aan, of de Oel!lee!:l te wet het
r~cht van afstand he-eft, omdat ze nog geen eigenaresse is
van den grond.
De Voorzitter zegt, . dat de gco.n·d _niet wordt afgestaan, ·
doch: dat aH~en aan de , Gemeente verg.~nning gev.raagd
. wor-dt -in verband met h_et feit, dat de Gemee1rte .de be~!ts
re"c:htcn . hee.ft afgekocht. . De 10 . M. . is n~od-ig voor _het •
eventueel Jeg~e11 v.an een t~eed~ ·~uis in dezelfde strouk,
voor het maken van verbreedingen in de_ Jeiding, b. v. puf. ~en, . d~o ~el.om de .vttrzetcering te ·v·erkrij_gen, dat he_t .net zooveel mogeli}k rech t door kAr1 Worden aangelegd. Het be'zwaar
komt natuurl,ijk ·1e ve_rvaJlen, zoodra de .Oenieente zelf eigena~esse ~ ~ordt van 'de waterleiding. .
Zonder hoofdelijke stemming wor'dt besloten den verzoeker
. _ ; te berlchten, :dat van· de zijdt( de~ _ Ge~1eente geen bezwaar
. : besfaat, de gevraagd~ .vergunning' te- verleeneii als voorge. . steld in het ter zake 'Jtandelenq vorenaange~aald schrijven.
De Notulen, . op dit pun't · betrekking hebbend / word en
• staande -de· vergaderir1g gearre~t eerd.
&

~.

. bij . den

()

·Punt 8·.=. Voorstel t<,>t benqeming_van
. Teek,enaar >

/

dienst

~en Opneme~ ·
~vaa;i

het Rooi-

-wezen (No. ·1470 5 ) •.
_Voorgedragen worden · No. 1 Mas Soetojo, No. 2 Tarala_in.
De heer~n Troostwijk en Wackerlin v9rmen op 4itnoodiging

0
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. van den \loorzitter met dezen het stembureau. Bij schrif. , - ~elijke _stemming verkrijgt Mas Soetojo. 7 stemmeu, terwijl
· 2 · stem men in bl an co word en uitgebracht en I stem van
onwaarde blijkt te zijn, zoodat benoemd is voor deze functie
Mas Soefoio. ·

Punt 9 :. Denkbeeld

van

den

Burgemeester

van

Medan inzake het sluiten van een overeenkom~ met de Nederlandsche Stoomvaart
Maatschappijen belreffende het vervoer van
locale ambtenaren (No. 1501/31).
De Voorzitter verwijzende naar zijn terzake handelend
schrijven van· 2 Juli 1919 No. 1501/31 zegt, dat de heer
Mackay agha,esie vraagt te betuigen met· zijn idee. De Commissie voor ·de Financien, om advies gevraagd, opperde het
bezwaar, dat het sluiten van een dergelijke overeenkomst
niet wenschelijk is met het oog op de tegenwoordige hooge
passage-tarieven. Aan dat bezwaar zou tegemoet te komen ·
zijn, door bij het sluiten de bepaling te maken, dat de speciale tarieven voor de locale ressorten een bepaald percentage zullen blijven beneden de tarieven voor particulieren.
Doch bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst zijn
de ambtenaren dan ook verplicht uitsluitend met die maatschappijen te reizen en staat hun bij verlof de keuze der
'maatschappi' dus niet vrij. Bovendien zijn de Holla~1dsche
maatschappijen wel goed, doch ze staan wat de betaling
betreft ook vrijwel bovenaan in de lijst. De mogelijkheid,
dat ook buitenlandsctie maatschappijen zich op de groote
vaart zullen werpen, is geenszins uitgesloten, zoodat we op
het oogenblik niets weten van de toekomstige regeling van

.

'
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'
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het verkeer. . Met het oog op al deze punt en acht de Voorzitter h~t wenschelijk om, ~ooals aangegeven in zijn .voren·aangehaald schrijven te antwoorden, dat in aanmerking
nemende de te ver_wacbten w!jzigingen in het transport het
den Raad . niet wenscbelijk voorkomt zich thans reeds te
biilden.
· De heer Wacker/in wil het bezwaar van den Voorzitter
ondervangen door de overeenkomst
in dient> geest te sluiten,
•
•
aat bedongen wordt een zeker . per~entage beneden concurreerende tarieven~ die van buitenfandscbe maatscbappijen
inbegrepen .
.. . De heer Troostwijk voelt iets voor de nationale i·dee en
wil daarom als het kleine · verschillen geldt de vaperlandscbe maatschappijen bevoordeelen boven de buitenlandsche:
f
.
-· De beer Van Campen vindt bet nationale der maatschap"'."
.
.
. '
.
.
p'ijen alleen in de vlag. Het kapitaal, dat er in gestoken is,
is voor een "groot gedeelte buitenlandscb
kapitaal. Boven'i
, dien· wat je tegenwo~rdig van de ' maatschappijen hoort, is·
niet veel bijzonders.
De beer Wacker/in spreekt deze beweringen tegen. De
onlangs naar Europa vertrokken beer Bouvy had hem juis,t
· ·h ericht, dat de bebandeling uitslekend was. Het grootste
gedeelte van .het kapitaal is Nederlandscb.
De beer Bijlmer acht de st~mming aan boord nationaal.
De Voorzitter heeft het juist ·een voordeel gevonden, dat
men, reizend met een ~uitenlandsche maatschappij, dadelijk
.Jodie en zijn kle'ine intriges uit is.
De heer Wempe zegt, dat de Voorzitter zich meer stelt
op ket standpunt va11 de ,,bescherming" van de ambtenareri,
te.rwijl de andere !eden meer bet belang der maatscbappij
'

.

-

J .
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laten gelden. Hij voo·r zich voelt wel degelijk het bezwaar
van een bindende overeenkomst voor de ambtenaren. Ze
worden niet voor' vol aangezi~n, omdat ze toch mede moeten en geen keuze ·hebben. Ze staan b. v. . achier bij een
particulier, die ~en goede scheepsgelegetrheid kan bedingen
· tegen de inwisseling van de belofte van het geregeld vervoer van hunne producten met een schip derzelfde maatschappij.
•
De heer Eskes acht de tijd van onderhandelen met de
· stoomvaartmaatschappijen niet gunstig. Later kan een veel
voordeeliger overeenkoms.t gesloten worden.
Zonder hoofdelijke stemming vereenigt de Raad zich ten. slotte met den inhoud van het schrijven van den Burgemeester. _ ·

Pun.t 10: Eigendomsaanvragen (No · 1506/28).
De aanvragen, betrekking hebbende op terreinen aan de
Tempelstraat, worden in verband met de bislissing genomen .
·bij punt 5 aangehouden. Ten aanzien van de overige vereenigt de Raad zich met het voorgesteld advies.

' van het opgenomen werk:
Punt 11: Proces-verbaal
het maken van een afvoergoot langs de
Noordzijde van den Boetoengweg (No.
1507/21).
De heer Van Campen wenscht een onderzoek ing.esteld
te zien naar de zijns inziens verkeerde wijze van aanleggen en
naar den schuldige in deze zaak. In plaats dat de toestand verbeterd is, is ze nog verergerd, doordat ·de goot le laag is.
Het vuil kan heelemaal niet worden afgevoerd.

....
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De \ 'oorzitter zegt dat onderzoek toe, doch mer kt op, dat
. bet er thans om gaat het proces-verbaal af le doen, daarmede uitsprekend, dat het werk volgens begrooting en bestek is uilgevoerd ..: ·
De Raad besluil het proces-verbaal voor kennisgeving
aan le nemen.

Punt 12: Rapport en der Commissie voor de. Fin~ncien inzake accoordbevin_ding der verahtwoordinge~ :
'over het lste / kwartaal
1919:
•
. .
.
van den Gemeen,te Coll~cteur;
va·n den lngenieur Directeur G. W. ;
van den Opziener der Europeescbe -Segraaf- ·
plaats;
.
.
over de maanden Maart, April ·en Mei 1919:
· van den Gemeentekashouder ;
•

f)

De rapporten worden vovr kennisgeving aangenomen .

•

Punt 13: Stukken ter ·kennisneining.
De· Raad wordt in kenni's gesteld met de . volgende. ontvangen stukkeQ :
lo. Een · Oo.uvernementsbesluit betreffende de Koninklijke
bekrachtiging der Hu~rcommissie bepalingen.
2o. Gewisselde correspondentie met den beer Van der
Paardt naar aanleiding van zijne mogelijke benoeming
tot leeraar, waardoor zijn_ sollicita_tie voor Wd. Secretaris vervalt.

()

.
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3o. · Twee Burgemeestersbeslulten betreffende .mutatie onder
het Secretarie-personeel.
4o. Eeti besluit van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, aang.aande de . vaststelling van maximum prijzen voor rijst.
So. Een mededeeling van den Secretaris met verlof betreffende zijn adres.
Nog zijn ingeJ<omen enkele stukken, die nadcre behandeling zullen vereischen en wel:
to. Een schrijven van den Adviseur voor de Decentralisatie met de vraag uf in verband met de unificatie
der belastingen, welke in 1920 zal worden ingevoerd,
het nog noodig is de verordening betreffcnde de OJ?centen-heffing op de bedrijfsbelasting voor Chitieezen
aan de Regeering door te zenden. ·
2o. Ee1i schrijvcn van den heer Stigler, waarbij hij bed an kt als
Raadslid en een idem als Commandant van de Brandweer.
3o. Een besluit van de Regcering, inhoudende afstand van
14750 M2 grond aan de Gemeente tegen f 0.005 per
· M2 ter afronding van Mamadjang.
4o. Een schrijven, behelzende mededeeling, dat de Gouverneur Generaal geen tennen gevonden heeft, om
der Gemeente de f 900.- ter bescherming van den
oever ' der Samboengdjawa-rivier uitgegeven, te restitueeren.
5o. Een brief van den Gouvernements-Secretaris met overgelegde adviezen van den Legercommandant en den
Chef v~n den B. G. D. betreffende het te stichten Gemeentelijk Ziekenhuis.

8, Juli 1919.

De hoofdinhQud van dit schrijven is, dat te Makassar
een afzond~rlijke ziekeninrichting voor de Militairen
zal blij ven hestaan . .
60. Brief met aartbieding van bet besluit eener subsidie- .
toekenni·ng · van f 25.200. - voor de v~rbetcring.van den
Van Schelleweg met begeleidend bericht,. dat voor dit
jaar hoogstens nog zal kunr.en w~;de~· . toegekend
f 14.800.- met het oog op . de ComptabilUe.its.wet.· ~
Daarna s,telt de Voorzitter aan 4e orde de Rondvraag..
De heer Bijlmer wijst op het eenigszins bloederige van
het vcrvoe.r y.an versch-afgehouden · karbouwenkoppen jn
open karten.
· De Voorzitter zegt maatregelen dan wel voorstellen Jer
· · :verbetering toe.

.

I

" De heer Mesman vra:a gt
. -. bestrij~ing van de stofplaag dQo~
mid.de) 'Van residu.
·: De Voorz itter . zeg.t, dat deze. wijze van voorziening vee·I .
· te duur zou komen, <iaar het besproei~n met residu ge~egeld · .
herha~ld zou · moeten . warden ; terwijl slecht enkele wegen
n. I. die "met een behoorlijke Ol)derlaag er voor in aanmerking zo~den komen. De Gemeenle kon -ko rtelings voor het
derde ·van . den prijs een voo·r het stoken njet . meer bruik- _ ·
bare hoevee_lheid residu van de K. P. M. koopen en vaildaar ·
d;:lt die goedkoopere residu voor en_kele wegeri werd aarigewend. Tegen de normale prijzen daarinede dourgaan gaat
echter vooraisnog · boven de financieeie draagkracht der Ge•
rneente. ·
1..

v

-

.

•

De heer Wempe vraagt inlichtingen betreffende de steun
die de Burgemeester van de Secretarie heeft: Hij ZOU gaarne
een onderzoek wenschen, omdat hij mee·nt, dat de Burge-
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-meester zich te veel moet geven aan de uitwerking der de.._ta.ils en daarom aan zijn eigenlijken arbeid onttrokken wordt.
,- Missd1ien, · ct.a t de Burgemeester hem zelf op de hoogte
kan stellen·?
- _De Voorzitter antwoordt, dat het inderdaad juist is, dat
' hij overstelpt is met detailwerk ~egens het ontbreken van
·.personeel aan wie hij dat met vertrouwen kan overlaten.
8. v. gaat er om. zoo te zeggen geen brief uit, dien h_ij niet
zelf geschreven hecft. De groote moeilijkheid om daar verbetei'ing in te brengen zit ·echter -iu den korten tijd, waarin
de persoon die den Secretaris zou moeten vervangen en
-dus ook de leiding der Secretarie moet liebben, in staat zal
moeten blijken te kunnen optreden als )eider der secretarie
wil men iets aan hem hebben. Het zal bezwaarlijk blijken om
. voor de van het verlof van den Secreta'ris nog resteerende
zeven maanden iemand te vinden, die bereid is het werk te
doen en er tevens voor geschikt is. Van buitenstaanders, die
. - ·z ich dus in een voor hen vreemde werkkring zoudei1 moeten
inwerken is voor een zoo korte periode bijna geen nuttig
resultaat te verwachten, terwijl Oemeente-personeel van
elders een vaste betrekking natuurlijk niet opoffert voor tij'
- delijk werk. De aanstelling van een vasten adjunct-Secretaris
acht hij met _ het oog op de werkzaamheden ter secretarie
yooralsnog ·niet noodig. In verband met deze kwestie heeft
hij gedacht iemand voorloopig voor dit werk tc bestemmen
en hem dan later te gebruiken als Controleur over het geldelijk beheer der ·Oemeente. D,o ch ook het vinden van zoo'n - persoon. is ·niet gemakkelijk.
De heer Wempe vindt, dat deze toestand niet voort mag
duren en wenscht dat de Raad zich in een volgende ver-
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gadE:ring nader er over zal uitspreken. Met 7 stemmen.tegen
'
'
een en twee blanco besluit de Raad deze kwestie nog na~er
aan de orde gesteld te willen zieri. (De heer .Sitailala stemt teg~n; de l~den Wackerlin en Baba Soeleiman blanco).
Daarna sluit de Voorzitter te 8.2 ure de openbare vergadering.

Oearresteerd in de Vergaderingen
v~~ 8 Juli (gedeeltelljk) en
van 5 Au.gu_stus- 1919.

De Bu!gemeester,
DAM BRINK.
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·Al PHA8ETI SCK REGI STER.
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Bladz.
Proces-'verbaal van het opgenomen werk: bet
maken van een afvoergoot tangs de Noordzijde
,van den Boetoengweg
Verzoek-Van Campen om een onderzoek in te
stellen naar de zijns inziens verkeerde wijze
van aanleggen van den afvoergoot langs de
Noordzijde van den Boetoengweg en naar den
schuldige in deze zaak
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193.

Ambtenaren (Gemeente).
Benoeming . tot Opnemer'-Teekenaar bij den
Dienst van het roooiwezen van den, heer Mas
Soetojo
191.
Opneming in vasten dienst van den CommeisBetaalmeestcr Gemeentewl!rkell G. J. Kranen- ·
~~

I~

Vraag van den Adviseur voor de Decentralisatie of in verband met de ·unificatie der belastingen, welke in 1920 zal worden ingevoerd,
h_e t nog noodig is, de verordening betreffende
de opcentenheffing op-de bedrijfsbelasting voor
Chineezen aan de Regeeering door te zenden
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Bestuur der Gemeente.
Vraa.g-Wempe_ over' ·de/ steun, wetke de Bur..:
gemeester 'van".' de Secretarie heeft
Com pta biliteit.

196.

•.

Betaalbaarstelling van een tiedrag van, f · 3.0~
.
t~n laste van .den post ·voor OnvoO'lziene Uit-, .
185: .
gaven 1919 Rapporten der Financieele Com1nissie in-.
zake accoordbevindi'ng van .veranlwoordingen · 194.
•·;

'..
Best~it om geen adhaesie te betuigeri met ne't

deokbeeld van •den · Burgemeester van Medan
i.nzake het sluiten ·eener o.vereenkomst met d~
Nederlandsche St9omvaatt.. - Maatschappijen be.:.
treffende het vervoer van tocate Ambtenaren
Het . verzoek
der Gemeente om restitutie·
.
. varr
bet bedrag \Ian f 900.- uitgegev-en voor oeverbescherming van. de Samboengdjawa-ri\!i·~r
" .
· w~rdt niet ingewilli_gd
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·Geldleening.
· Voorstel befreffende het aangaan eener ·promesse-leening
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. Grondaanvragen.
Be~andeling

van eigendomsaanvragen
Het schriiven van den Gouverneur van ~elebes
en Onderhoorigheden van 21 Me( 1919 No.
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10 betreffende bet afwijzend advies op
' de eigendomsaanvraag van wijlen den heer
I.ie Soeng Bie · wordt· aangehouden totdat om,trent· de verbreeding der Tempelstraat is beslis.t
Idem eigendomsaanvraag van wijlen den heer
Oei Tjong .Goang
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Openbare Gezondheid.
Klacht-Bijlmer over he! vervoer va11 versch
afgehouw~n karbouwenkoppen in open karren

196.

:· 'V ergunningsrecht.
.Afwijzing van het verzoek van Thio Tjoeng
San tot verkoop van sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop

186.

Vergunning tot het leggen van waterlt!idingbuizen in het door de Gemeente in eigendom
aangevraagd terrein, waarvan de rechten zijn
afgekocht van de lnlandsche vrouw I~abaija

189.

·. Wegen.
Over de wenschelijkheid tot het doortrekken
der Wilhelminakade rechtstreeks naar het PrinsHendrik-Pad
Sc.hrijven van den lsten Gouvcrnements Secretaris over het toekennen der subsidie voor
de verbetering van den Van Schelleweg

188.
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Bladz;.

V.raag van h et lid Mesman over d e stofplaag·b est.rijdin met residu
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Ziekenhuisbouw.
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Schrijven van den lsten · Gou yem ifll!ents Secre1~ris l5etreffende het te stichten Gel)leentelijk
Z_iekenhuis
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