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van het verhandelde in de Openbare
.Vergadering van den Raad der Gemeente Makassar, gehouden op Woensdelg,
den 3d.en Septembe-r 1919, ten Raadhuize.
0

V oorz#ter: De Burgemeester.

AGENDA:
Arresteering van de Notulen der vergadering van
5 Augustus 1919.
Onderzoek van den geloofsbrief en vercler ingediende
bescheiden van het nieuw-verkoien Haadslid, den
heer H. Popping.
Brief van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden van 25 Juni 1919 No. 103/ I, betreffende
-het verzoek van het bestuur der S. I. alhier tot sluiting van alle saguweer-verkoopplaatsen in <leze Gemeente (Brief No. 1675/ 1::3).
Verzoek van eenige bewoners van den Samboeng-djawa weg tot besproeiing en verlichting van dien weg
(Brief No. 1693/17).
Verzoek van den eerstcn klerk tcr Gemecntesecretarie, den heer- "VV. A. ·H.embet, om een gratificatie
(Briel No. 1758/5).
Verzoek van den heer Mr . .J. Paulus, om dispensatie
ten aanzien van een te verleenen vergunning tot het
houwen van een woonhuis (Briet No. 1788/21 ).
Antwoord van den Hoofd-Ingenieur, tijdelijk-Direc-

J

3 September J 919..

~14 .

I
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.

teur der Haven van Makassar op het verzoek'a~qgaande de .verqetering _van de •v~rbindin~ ·Prins..:~endrik
.Pad-Wi,l he!l!_l.ina_lcade (Brief No.: l8Q5/lii). ; .,
.
8. .Antwoord· van
den Com'mandant
def
·zeemacht
aan~.
. ,,.
'
.
.
gaande· het eigendunkelijk c:>Ptreden van -den Havenmeester bij de verniebging van het .liuskruit,, henoodig£1;
voor het ayon.dschot (Brief N(;>. 17$1 /81 )~ 3. , ;
9. · -Rapport, ,uitgebracht- nopens Jiet ·aoor.
Commissi~·
. ·.
.
. . .
.
gehouden onderzoek naar de . we)lscl~elijkheid. van de
ihst~lling. v~n,.. . een College
van -B.
en _W. . . (B~fof
.
.
... No. ·
1

~

'\.

de

'

... 1808/8).

! ·'. ;

....

IO . . Ve~oek van de J _a pansche vro~w- ~ani,ada ~T:okishi · om·

·n.

12.

•18.

15.

. vergunning tot-·.verkoop · va1r bier voor .gebrt,1ik ter
plaatse van verkoop (~rief No: 1819/13). . ., . " ·. , ~:
, Venoek. ~an d_e n . ng~nieur-Directeµr der G.W.. om.
nadere regelin~ yan'-zijn transport~toelage ..('3r-ieven
Nos. -1831/5 en · 1834/5~.
InsteUing va1~ een Commissic tot _b ebee·r der g.e ldlee-·:
ning 1919. en benoemi.n g van t"'ee ledeh in die Con~ ..
.. missie (Brief No. 1858/9). ·
Schrijven van den Gouverneur van Celeb~s ~Ii Onder- .
hQ<;>righeden· nop~ns ~n te stelJe':l . lu~htvaartv~rbin.,,_
dingen (Brief No. 1860/81).
·v erz0ek val! den Ingenieur d~r L~'ndschapsw.erken tot
het ~v~rnemen der Gemeentelijke 5. tons-stoomwals
(Brief No. 1864/12).
Verlenging·van den verjaringstermijn v~or de indiening
iene; v.ordering .betreffenrle onkosteU: ·te Amsterdam
gem~kt ten bel,ioeve <ler leening 1917 (Brief No.

.

1788/80) ..

.
I
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·vo~r · Onvoorziene Uitgaven 1919.

17it • ·Idem van een.

~edr~g

f

ad

13.16 aan Collectc-

rs~ ' fr "Besluit
.

van den Gouverneur van Celebes en Onclerhoo·~· · ' : -. '',. ,. . righede1i vaa 19 Juli 1919 No. l 748/H19 betreffende
I

,,,. .

.

.

.

•

.

'

.

.·· _:'. :. :: 1'f7 ~iet-goedkeuring
.

van het Raarlsbesluit ,van 18 Sep-

'· ';,j.h ; , t erriber 1918 No. · 267/30 houdende wijziging <lei' be-

_, · ~-

:·g tooting l918 (Brief No. 1802/30): ·
. I~.~..r .V,~o_rstel ii:izake de verleende vergunning tot tijdelijken
'' ·_ ~· <iptliig van waterleidingbuizen op den · Tronkweg
~Brief No. 1807/8) .
. Ve:r:zoek van het Bataviaasch Genootschp van Kunsten
• '··i·., ' e·n ·Wetenschappen om .van de publicaties dezer Gefueente een exemplaar te mogen ontvangen (Brief
, ':I

N.o.

.

1809/18).

begrooting 1919.
, .22. Vaststelling 5e suppletoir Kohier der Motorrijtuigenbelasting 1919.
23.
. id.
6e
Europeesche
"
"
"
-0.tankbelasting 1919.
24. · Rapporten van de Commissie voor de·Financien inzake
accoordbevinding der verantwoordingen:

over het lste Kwartaal 1919:
van den Gemeentesecretaris.

over hel lie Kwartaal 1919
1. van den Ingenieur-Directeur

2.

,,

der G. W.
,, Am btenaar

belast
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met de inning·,ae~
Hon den belasting: "
3. van den Gemeentecolleetetir.
4. ;,
" . Ma.r ktmeester; ··
5. ,,
Gemeenteseeretar.is;
"
Secretaris der Huur6.
" "
....·
'
c<tmfuissie ;
. .
"
,,
7.
Gemeente-Keur"
meester;
'
0
8.
Commies-Betaal'' "
meester <ler <t 1W.
9.
Opziener der ,Euro·
"
peesche bg:raafpJaats
over de · maa~ J1,1ni e,i Juli 1919:
van den Gemeenteka~h~iider.
Stukken ter ken.nisneming.
" .........._

'.

...

"'!

.

.

'"

25.

Aanwezig

zijn' de leden: Baba Soeleiman, H. J. 'l'. Hijlmer, W. F. van Campell, D . Eskes, H. Mesman,
Mas Noer-Alim dg. Marewa, Noeroeddin dg. Magassing, · Mr. J. Rutgers, J. Sitanala; The Liong
Tjiang, I. Troostwijk, H. E. Wempe, en G.
Wieland.
'

.

.Afwezig m,et kennisgeving ,is het lid: J. V. WackerJin, zonder
kennisgeving zijn afwezig de leden Hoesing en
Lie Eng Hoei.
Er 1s een vacature. (A. W. G. Stigter).
De · vergadering w-ordt op verzoek van den Voorzitter
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. :~ijg~~oond door den lngenieur-Directeur van Gemeentewerken.
Te 6;35 ure des avonds opent de Voorzitler de vergadering
,en verk1aart haar openbaar. Hij stelt aan de orde: .
' ,

Punt I der agtnda: Arresteering der Notulen
de Vergadering van 5 Augustus 19 ! 9,

Villl

De Notnlen worden goeclgekellrcl en gearresteerd.

2. · Onderzoek der geloofsbrie( en verder in gediende bescheiden van het nieuw- verko. zen Raadslid, den heer H. Popping.
· Op verzoek van den Voorzitter vormen de heeren Mesman,
... M~.'·Rutgers en Eskes <le Commissie van onderzoek, welke
verklaart cle stukken in orde te .hebhen bevonden en. adviseert tot t oelating, waartoe door den Haad besloten wordt.

Brief van den Gouverneur van Celebes en
Onderhoorigheden van 25 Juni 1919 No.
I 03/1 betreffende het verzoek van het bestuur der S. I alhicr tot .het sluiten v:m ·
alle saguweer-verkoopplaatsen in deze Oemeente
De .Voorz·itter zegt, in zijn schrijven van 31 Juli den Raad
i_!l overweging te hebben gegeven, het betrokken bestuur t c

doen antwoorden. dat er voor het verzoek geen enkel geldig
motief is a:mgcvoerd c·n dat hij Art. U der verordening
regelend c dm VC'rkoop van sagnweer enz. de mogelijkheid is
0
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geopend om in ' gevalle.n, dat zulks wenschelijk blij)ct, g~du-_
rende geheele dagel) dan wel ,o p bel?ail.lde uren dien ved~oo.p
in de Gemeente of in bepaalde wijk~n of buurten te verbieden~.
Bij de afwij~ihg van het v~rzoek w~re d1farom .op dit i;trj;i·. kel speciaal de aandacht te vestigen.
. ..
· De heer Noeroeddiri .wenscht als -Mohamedaansluiting van ·
alle verkoopgelege,n heden. c. q. geleidelijke inkrimping 1vaJ'l
•
. het aantal verkoopplaatsen. Tegen verkoop van hallo ·he- ·
.
~taat bij .hem geen bezwaar. ··
De Voorzitter; de heer Wem pe eff. de heer Mesm~rn -vreeze-11
bij opheffing een toename vanjenever,. en bran_dewiingebru;ik,
alsoo~ een toename van het kla.ndestien drinken
en <lah no_g
:
.
wel van veel gevaarlijker drankeil als ·baUoasie, terwij:I de
eerste
twee beer.e n aanvoereri,
dat" vo9ral
door inwendige
·.
. .
.
.
propaganda de S. I. :moet -~nchten verbetering .te, verkJ'ijgen.
.
. De heer ·N oeroeddjn houdt_ !ol, dat de Inlander van ov.~rJ:iejdsw.ege beschermd .dient te worden.
. De Voorzitter .zegt, dat de Raad zelf de reg~ling in~~ hand
heeft bij de v~ststelling ·van het Kohier. In de prakt:ijk Is
trouwens reeds gebleken, dat de verko9p zich aanpast aan
_de ·omstandigheden. Het aantal van I.3 is reeds ingekrompen
tot 8, omdat de paohter in:de-an<lere niet vold-oende verdiende. Daarn_a vereei\igt de Raad zic'h met het uitgebrachte advies van -den V oorzitt~r.
;,

.

,,..

'

.

.

. Pun.t ·4. Verzoek

van ·i eenige · bewoners van den
Samboengdjawa weg , tot besproeiing en
· verlichting van dien weg.
'
.
De Voorzitter releveert, dat hij in zijn schrijven van 4

Augul?tus den Raad in overweging gaf te antwoorden dat

-
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wegens gebrek aan materiaal en fondsen aan het verzoek tot
· ~sproeiing niet kan worden tegemoet gekomen en dat inzake de verlichting reeds een gasoline-famp op den hoek
van· de Groentelaan geplaatst is, zulks in over~enstemming
met het advies van den Directeur cler G. W.
· · De heer Wempe vraagt, of de besproeiing wordt uitgebreid· als de auto's zullen arriveeren .
•
•· Ve V oorzitter zegt, dat onmiddellijk offertes zijn gevraagd,
doeh dat nog . niet van alien antwoord werd verkregen,
, tel'wijl de Ing.-Directeur van G.W. er aan toevoegt, dat hij
' ~ 1litbreiding van besproeiing eerst dan kan overwegen, als
.hij't de· capaciteit v~n de wagens kent.
,, ·De·•neer N oeroeddin merkt op, dat' h.e t verzoek alleen het
· stukje achter Losarie· geldt, dat de weg daar zeer slecht is
ett tlat ,daar ook rnenschen wonen, al zijn het dan geen Enropeanen, die ook last hebben van het stot.
· De Voorzitter antwoor<lt, <lat in <le eerste pl~ats die wegen
·in ode kotta hesproeid worden waar het verkeer het drukst
.is} bovendien liggen de betrokken woningen een eind van
de!t weg, · terwijl ze ver uit elkaar liggen. In antwoord op
eefi interruptie waarbij de aandaeht er op wordt gevestigd,
dat de Oliefabrieken in het zelfde geval verkeeren, doch
· daar wel wordt gesproeid, merkt hij op, dat de beide oliefabrieken zelf voor besproeiirig zorg dragen .
. J?e heer V a,i Campen brengt de besproeiing van particuliere
wegen in bespreking.en merkt op, <lat de eigenaren te Batavia tot besproeiing verplicht zijn en zon zc het niet doen,
wordt het gedaan <loor de Gemeente, terwijl de kosten op
den eigenaar worden verhaald.
De heer Wiela~d gelooft, dat de sproeiwagens te Batavia
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- juist worden afgeschaft, omdat ze niet voldoen en wil daar
ter plaatse eerst inlichtingen inwinnen, alvorens tot aan. koop over te gaan.
De Voorzitter gelooft niet, dat een particulier verplicht
kau worden, een hem toebehoorenden weg te besproeien,
meent. dat zoo'n eigenaar h.e t recht heeft tot afsiuiting als
hier ter plaatse geschiedt met de Mesmavlaan, te~wijl uit
de van Batavia ontvangeri gegevens blijkt, dat de autosproeiwagens <laar uitstekend v.oldoen. Het systeem, volgen·s
hetwelk hier gesproeid zal worden, is echter nog niet
· definitief vastgesteld. Naar aanleiding der gemaakte opmerkingen zullen echter alsnog te Batavia inliehtingen worden
_,
ingewonnen.

Punt 5. Verzoek van den eersten klerk ter Gemeentesecretarie~ den heer W. A. Rembet, om

een gratificatie.
De V oorzitter merkt op, dat hij in het· algemeen bet toekennen van gratiticaties niet werv>chelij.k vindt. Bij ontsten'
.
.
tenis van den een of anderen ambtenaar wordt Of het werk
over de overblijvenden verdeeld, waarblj niet precies i'> uit
·te maken, welk -'deel op ieder van hen komt te rusten, Of een
ander wordt tijdelijk b~last met de waarneming der betrekking. ·In het laatste geval is het billijk, dat hij zulks doet op
bet daarvoor bepaalde traktement. In het eerste ziet hij <le
noodzakelijkheid van een beJooning niet in. In die gevalle11
krijgt een onderg~schikt ambtenaar de gelegenheid om te
laten zien,. dat hij geschikt is voor bevordering, waardoor
voor hem <le gelegenheid openkomt tot snellere promotie. 'Vat
het onderhavige geval aangaat, de heer Rembet ver~eert

-
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· iq die.. omstan<ligheden ·= hij heef t binnen den bepaalden tijd
f',"
.
'
tralCtementsverhooging gekrege1i. · Of het meerdere werk
~P,itef!, dan wei in de diensturen is verricht, een vraag, welke
• . d~or.' een
der leden op het betrekkelijk v9orstel is gesteld, dat
....
is njet na te gaan, vermoedelijk echter er buiten, daar anders
w~l een "rekening voor overwerkgelden zou zijn ingediend.
:iiovendien is, w!ar de werkzaamheden over verschillende
. -;~;~~nen ~ijn verdeeld geweest, niet meer uit te maken, over
~~ik
dee! de heer Rem bet een gratificatie zo"u moeten hebben.
j• '
" - IJ.~r hem echt~r door den Secretaris ·zoo'n beloon:ing is
beloofd
en
hij er altijd op heeft gerekend, wil de Voorzitter
) ,''
.
.
pp grond daarvan in overweging geven, hem een gratificatie
toe te kennen van 100.- Overigens hatt hij gaarne een uit. ~p~alk van den Raad, waarbij dez~ verkla~rt, dat princi. p1eel . geen gratificaties zullen worclen toegekend voor
belasting in gevallen van vacatures met meerdere
w:erkzaamheden dan de gewone, indien .die werkzaamheden
geacht kunnen worden te Jiggen in het kader der gewone.
Ee;h'ter wenscht de Voorzitter den Raad nog te attendeeren
op bet buitensluiten van de eerste klerken van de overw:erkgelden en zulks door de bepaJing der nieuwe salarisverordening, die o\<·erwerkgelden toekent alleen aan hen
die -betrekkingen vervullen met een maximum traktement
tqt f 150.- 's maands. De bedoeling zal wel geweest zijn het
klerkenpersoneel niet buiten te sl~iten, terwijl de eerste
lderk ze niet genieten kan , omdat zijii saJaris bepaal<l is
op/ lOO.- tot f 200.- Hij geeft dan ook den Raad in overw:eging de overwerkgeldenbepaling zoodanig te interpreteereri, <lat alle klerke'n er in kunnen deelen.
Verscheidene leden voeren over het punt in kwestie het
-~

'

t'411

•

"'

i

-
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woord. Hun opmerkingen zijn echter iri het door den Voorzitter gesprokene reeds · beantwoord, zoodat de- Raad zich
. ten slotte zonder hoofdelijke stemming .vei'eenigt met zijn
zienswijze en besluit_:
1° aan den heer Rem bet een gratificatie toe te .kennen,
van f 100.- - _ 2° werkzaamheden, die geacht kunnen 4)worden te liggen
binnen het kader der gewone, in derfvervolge niet meer
extra te beloonen.
8° het geheele klerkenpersoneel te doen deelen in ·het
genot van overwerkgelden.
•

.

·Punt 6. Verzoek

'

I

van den heer

Mr

J.

Paulus, om

dispensatie Jen aanzien van een. te ver. .,
. ' i.. '
leenen vergunr.mg tot het bouwen van een
woonhuis.
De. Voorzitter geeft den Raa<l in zijn betrekkelijk schrij..:
ven in overweg~ng, <le ~evraag<le vergunning te verleencn,
onder voorwaarde, dat binnen een te bep~len termijn voldaan wordt aan a.r t. 37 der Bouwverordening en dat dus
het _]?edoelde terrein ver_g root wordt tot 1000 M~.
De Jiier W iela,id .vraagt, wat ZOU voorgesteld zijn, als het
aangrenze:11de terrein eens niet van. Mr. Paulus was. Hij
vermoedt, dat dan <le gevraagde dispensatie was verleen<l
·. en wil die ook nu toeslaan ; omdat het terrein, dat kleineP
'
'
wordt . in waarde acbt.e ruit gaat, terwijl het vergroote d~el
niet in dezelfde mate 'in waarde vermeerdert.
, De Voorzitter antwoordt, dat juist n~ niet van de verordening dient te worden, afgeweken omdat beide perceelen zich
n een hand bevinden. Deze bijzondere omstandigheid maakt
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. juist'. dat de betrokken ~rordening kan warden toegepast
zoh<l~r een onbillijkheid te begaan. Alleen al~ daarvan sprake
z<'n;t kunnen zijn. komt het hem aangewezen voor dat de Raaa
-Van ·het recht van dispensatie-verleening gebruik maakt om
<lat onbillijk-worden te voorkomen. Maakt de Raad ook in
andere gevallen van zijn <lispensatie·recht gebruik, dan zou
het beter zijn geweest geen verordening te maken .
•
'. · :ne heer Van Campen acht de directe toepassing van de
_"!ve'rordening wel een o~hillijkheid. Het is toch heel goed
. ,inogelijk, <lat het eenc pcrcccl hrzwaard is en }let andere"niet. Zulks kan alleen hlijken uit de overlegging . van de
hocken. De opzet dcr verordening hedoelde het verkrijgen
,~~an behoorlijke gebouwen langs de hoofdwegen en de bedoelde woning vokfoct hieraan.
·,. _De het:r Mr. Rutgers gaat de geschiedenis der verordening
na en de toelichting, waa1mee ze indertijd bij den Raad
werd voorgebracht. Daamit blijkt, dat de eisch in art. 37
·iieel'gelegd verband houdt met de bepalingen \•an de artt. 35
't/m 87, waarop de toelichting slaat. Daarin wordt gezegd,
dat de eischen gest~ld zijn ult een oo~punt van gezondheid,
'hijgiene en het uiterlijk aa.nzien van de stacl. De beide
eerste bedcelingen kunnen g~rust uitgeschakeld l-rnrden, om, dat voor 2e klas wegen een eisch gesteld wordt van 600 M2,
· "·aa.tmee rekening gehouden is md die ei~chen. Afgezien
nu van het feit, <lat de klassificatie der wegen haar beslag
nog nit.It .kregen heeft en aannemen<lc zelrs, dat de Heerenweg onder de eerste klas "'~gen eventueel ZOU gerangschikt
Worden, blijft nog alleen over de ~evraagcle dispensatie te
toetsen aan <le bedoeling van de verordening. Stellig vol. doet de ontworpen woning aan den geest" der verordening,
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omdat aan_de eischen van stad~scboon is vo~daan. In dit geval dient ,niet te Worden vastgehouden aan de doode letter
der verordening, maar moet gehandeld ~o:rden in haar
geest. En zoozeer is deze met het verleenen van dispensatie
in overeenstemmirig, dat de ontwerper de beer Stigter, die
op 21 J _uli als commissielid mede zijn advies uitoracht,· er
~oor was, in dit geval .de vrijstelling te verleenen.
•
tl
.
De Voorzitter stelt zieh op bet st~ndpunt dat dispensatte dient te warden verleend_, als toepassing van de letter
-der · wet een onbillijkh~id met zich zou brengen. Ook hij
. h~ngt niet aan de letter van de wet. ev-enmin· als de Raad,
die in al die gevallen, dat letterlijke _toepassing een onhillijk- heid in ZOU houd,en, zieh bet r~cht V~n vrijstelJing h~eft
vporbehouden. Ten onreehte is de hijg!tfoe in debat gebracht,
wallt.· in versehillende be:e~lingen, omtrent _.den bouw voor~iet de :verordening daar zeh·e in. Bovendien vetwijst llij
naar de bCpalingen, die betrekking hebben op het opnieuw
beh<fuwen van reeds bebouwd zijnde ··erven. En uit art. 88
· s~b a blijkt z.i. duiqelijk, dat door de-n ontwerper wel degelijk
gedacht is aan een geval als hei on<lerhavige en dat dus als
het perceel niet voldoet aan het voorschrift, neergelegd
!n de artikelen · 35 t/m ·37, <le gevraagde vergunning client
·te worden geweigerd. Wordt 'de dispensatie verleend in
het onderwerpelijk geval,_dat. een wettelijk voorschrift absoluut kan worden nageleefd, daar de bijkomende omstandigheden daarvoor gunstig zijn, d'an wo~dt daarrnede prac·~isch de toepassirig voor den vervolge Val} dat voorschrift onmogelijk gemaa~t. De bepaling, in art. 37 neergelegd, zal
door -het toestaan van het verzoek tot een rloode letter
worden gemaakt.
0

....
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- De ltr:er .Bijlnier vraagt door den rooirheester te laten
.nagaap weike perceelen langs den Heerenweg bij eventueele
·v er,bouwi11g. stellig niet voor een dispensatie in aanmerking

_kunnen komen. Het is, m.eent hij, gem~kkelijk na te gaao, .
·welke . huizen als voldoende aan eischen van uiterlijk schoon
.-. eventueel voor dispensatie in aanmerking kunnen worden
. gebracht en wetke stellig niet. En daarbij heeft hij speciaal
het oog op de talrijke aan dien weg staande paviljoen. · ,_ -tjes. ·

, De Voorzitiv: wamschuwt nogmaals nadrukkelijk tegen
het verlcenen dir qa!ipensatie. Voor eer5:te klas wegen heeft
de ontwe1per minder dan 1000 M2 uit de~ booz:e geiicht.
•

I

St1aks krij~en W'e de1~ gi: hjke verzoeker. voor ~1foppcr~~akten

van 8.00 M2 en daarna i'OOr steeds kleine1e. We begeven
Qns met deze vrijstellirig op ten ·hellend vlak. Toepassing

wan

~de verordening is_ in dit geval ju i ~t bijzonder gunstig,

or.ndat de eigenaar toe-vallig het erf er neast ook bez]t.
D.e heer .illr. R"tger.s: heeft nog a·~ tijd gem bestl'ijdililg van
het door hem EHmgevGerde cardfria le pii.m t gehcord. Die
1000 M2 is een ~eta! , ~at de ontwerper nr;odig had, om een
1ekere grens te stellen. Hij had ook een ancler eYen ~oed
kunnen gebruiken. Hoofdzaak was .voo'l' hem, dat het te
~omven pe<rceel 'Voldo:en zou aim de ~ischen , die men bij het
.. bouwep van een modern aangelegde fitad ma.g stellen n.l.
de netheid en het uiterlijk van de stad. In di t geval wordt de
voorgeschreven erfbreedte lat'lgs den 1n::g oversefureden , de
diepte tot welke het perceel zich uitstrekt doet niet af aan het
uiterlijk schoon langs den w·eg. Bovendien zou bij verplaat~ng· van het muurtje volgens de overgelegde teekening wel
inbreuk gemaakt worden op de bedoeling van de verorde-

.
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ning, daar dan het uitzicht op de bijgeboull·en van de·best.a ande wo~ing vri~kwam.
.·
De . Jieer Vain Campc(l4 -zegt, cl at de bet~okken bepalingen
in de vttordening..zµn vastgest_eld met h.et .oog op het vier·t al
pavHjoentjes. in bet blok tusschen .de. Cantinelaan, d~n Heerenweg, de Pa~iljoens- en Comedielaan.
: De)aetr. ·M~8ma,a zegt, dat·: de gevraagde'Verguiming i>tel- . ·
. lig niet . g.ew~igerd zou zij11, als het ·ert ·nog onbeb~u~·d was .
· en een op~rvlakte had gehad van minder ~dan . 1009 M2 •.
.
De Poarzitter zegt, dat bij juist gevalleirals de d~or·d~n h~r -.
~'"'.·~ . . · Mesman .bedoelde·op het oog·had, to.en flij 1"&arschuwde;. 4a~
1
'
• •.
de Raad zieh op een h~llend vlak ~g~f~ Vroeger .w erd .z oo'n
. te klein . perceel ~iet gekocht.; om<tat de eigeluta~ ka~s ha~•
. «lat . de ve:rgunning tot bouwen ~u worden·'g eweigerd, dan ,
wel bet was te ~oop tegen een prijs, di~ vergrooting van. een
~nliggend · perceei · met niet ,al J;e gioote -kosten mogelijk
maakte. Thans za~ _men ~et het ve~leerien der vrijsteUiag
het op.prijs houden en verkO.open c:q-. bebouwen van derge- .
lijke perceelen in de hand we~ken. '
Nadat de VQorzitter de .a angelegenheid nog in het Ma, - leisch-heeft :weergegeven, wordt met 9 t.e gen. 4: s~em~en besloten;
den. beer• Paulus
de gevraagde dispensatie te ve.r lee·
.
r
nen. (Tegen stemmen ~e leden : Eskcs, T~e Liong Tji.a ng,
Ttoostw~jk en Wempe).' '
·
.

Punt 7. Antwoord van den Hoof~ingenic ur-1ijdelijkDirecteur der Haven op het vcrzoek aan-·
. gaande de verbetering ·va·n de verbinding
Prins-Hendrikpad-Wilhelrninakade.De V oorz·itter zegt, dat het _schrijven verder overleg

-
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.·
omtrent deze aangelegenheid onmogelijk · maakt · en stelt
voor het antwoord te deponeeren.
V-encheidene leden wenschen zich hierbij niet neer te leg,~ · gen\ Nagenoeg algemeen wordt betoogd, dat hier verbete. ring moet plaats hebben, omda~ het anders ~e een of anderen'
-· ~ag eeri menschenleven kost, terwijl er juist aan den anderen
, ·~~rit . ruiinte te over is VOGr een phmtsoentje, zonder dat
-. · ' ·.·- .v~lruiing gepaard behoeft te gaan met levensgevaar. Aari
, · h"et uitzicht ·over. de Haven wordt bovendien niets te kort
. . gectaan; aangezien dat vrij blijft. De heeren Troostwijk en
'~
stellen voor, .zich tot den Chef van den Haven~ ' Directeur te wenden tenei~de <laar te bepleiten, dat de
veiligheid van het verkeer op zoo'n druk punt gaat boven
' · ~lie· andere o"Verwegingen .. De heer Wieland wil eerst nog
~~ . den Directeur zelf in nader overleg treden doormiddel
i'an · eeri _Commissie uit den Raad. ,
- ": Tenslotte wordt een voorstel om zich direct tot den Gou~
ve:meur-Generaal te riehten aangenomen met 12 tegen 1
stem. (Tegen stemt de heer Wieland).
.

'

. . :. Weinpe

·Punt

8. Antwoord van den Command.ant der Zeemacht op het verzoek aangaande het cigendunkelijk optreden van den Havenmeester bij
de vernictiging van het buskruit, benoodigd
voor het avondscfiot

, ·Het voorstel van den Voorzitter, om dit schrijven te
deponeeren, wordt zonder discussie or stemming aangeno·
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Punt" 9.· Rapp.art uqgebracht ·nopens het. door de
_commissie --gehouden onderzoek .naar de
,,

wenschelijkfie~d

van de .instel1ing van . ee·n
college van s·. , en

w.

.

De P'oorziUer zegt, dat, ofschoon zijn motieven anders
·. · zijn
dan
die de-r .(:!)mmissie,
hij zich
lli.tt de-doot ha~r gestel'
..
.
.
...
de conclusie geheel kan vet~enig¢n
. daaro~ VOO!Stelt de
Re~ering 'in dien geest te a~twoorden._
. ·
..
-. D~ hetr ·Wempe ach~ de macht v~n ·het College zoo groot,
dat h~j. ~itbre,idi°~g ~an h.e t Je~~ntal ~et ~en of twee no-odz~~
' · kelijk aclit.
~

\

">

....-

~

F

•

..

en

/.

~ . t .
~· ?·;~·

y

_

De h!!er V ~ (:a_mpen vra-agt, of de q~meente ze za:l moeten ·
betalen.

·

." ·V.e ·J;;,oorz~ttt'I' .verwijizen~e naar den inhoud , van· liet uitgebracht . Conimissoriaal rapport antwoordt, ·dat voorloopig
ni~t aan bezoldigiq~ is gedacht. Hoogsten~ zal ee~ piesenti~geld worden ~toegekend, wa,rvan de grootte elk jaar .bij
de b~grootini door _d~~ Raad zat -Worden bepaald.; Een Col-.
leg~ ~an meer dan drie personen ac:ht hij stre~me.nd werken,
terwi)I, waar deze personen de vertr9uwensmannen
.
. zullen
.... ,
&ijn y-an -den Raad, er geen bezwaar besh~t · bet .a antal tot
dfie te' bepe;ken. Ze kr.ijg~n bovendie!1 geen andere.bevoeg1heden :dan die van
. B. en· W. in ·de Holfa.ndsche Gemeenten,
.
•aar aJJeen de zeer groote plaatsen een ColJege laebben van
meer dan drie !eden.
De heer llfr. Rutgers wenscht het nader anfwoord van den
·Burgemeester op het rapport der Commissie nog even ~e
bespreken, omdat anders door dat schrijven misschi~n v~el
van de waarde der door de Commissie aangevoerde argumen-
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zou verloren kunnen gaan. In geenen deele .d oet de beant.oording van het rapport der Commissie · iets af' ~an de
~~rde van wat er in aangevoerd is. Daarom wenscht hij
iiag~ eens specia.al de aandacht te vestigen op art. 18 le lid
der L. R. 0. waarbij de Raad absoluut wordt uitgesloten van
de voorber~iding van's Raads werkzaamheden. De Voorzitter
z~rgt. voor de behoorlijke voorbereiding van al hetgeen in
-~
~
'
- cferi Raad ter overweging en beslissing moet word en gebracht
·. eri.z. Regel is. dus de voorbereiding door den Burgemeester.
· · .' In het schrijven haalt <le Burgemeester ook nog aan <le uitlegging in het rondschrijven van den Hegeeringscommissaris
v~r de decentralisatie van 11November1909 No. 4:J.35/a gegeven aan het ee_!'ste lid van art. -1-7. M:r. Rutgers gelooft nict,
. dat die opvatting de juiste is; hij meent, dat vooral het twee.~ de lid van <lat artikel alle twijfel opheft. Wat <le uitvoering
van bun.' taak betreft kunnen zij commissien hunner ledPn
daarmede belasten doch alleen op voordra<'ht van dc11 Voorzitter. Weigert de Voorzitter <lus een voordracht in tc dicnen,
'<lan wordt de uitspraak van den Raad, waarhij hij vcrklaar<lc
tot de instelling van zoo'n commissie te willen overgaan, niet
uitgevoerd. Het cardinale verschil tusschen dergelijke cominissies in den geest der L.R.O. en die der Hollandsche wetgeving komt ook nog uit in· het eerste lid van art. 47 hetwelk
l
vrijwel parallel loo.pt met art. 5-t. der Hollandsche Gemeente
wet. Spreekt dat artikel over de voorbereiding van al die
dingen waarover de Haad heeft te besluiten, dragen die
commissies dus het karakter van vaste cornmissies van advies, de L. R.O. heeft het over commissies, be last met de uityoering hunner taak. Zelts een werk als het samenstellen
der begrooting is volgens <le or<lonnantie aan den Voorzitter

.

De heer ·Mr: Rutgers wenseht het. nader antwoord ·van den
.
·Burgemeester op het rapport der Commissi~ nog even£ te
bespreken,
omdat
anders door dat schrijven:_misschien
veel
"'
.
- .....
van de waarde der door de Commissie aangevoerde argumen•
~"'

'
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ten 10\.l·verloren kunnen g·a:an. In geenen deele do.et de beant-

... '.· ·~rdliig .van

het' rapport der Comrriissie iets af ~~n de
· ..,_:rde van wat er in aarige'voerd ,is. Daarom wenscht hij
ll<J« eeris ~ speei&a~ de aandacht ' te vestigen op ~rt. 18 le lid
der L.·R. 0. waarbij de Raad absoluu't wordt uitg~sloten van
.de voorb~r~iding. van's Raads werkzaamheden. De Voorzitter
' ,z6~ voor de behoorlijke voorbereiding van al hetgeen in
..
"
...
'
.
. • <leii Raad·ter overweging en beslissing moet worden gebracht
+
¥ .
eriz. ' Regel i~ _. dus de voorbereiding door den Burgemeester;
·.~ .· ;Jnhet schrijven haalt de. Burgemeester ook ·nog aan de uit~ ~
<Jejging ih bet rondschrijven ·van den Regeeringscommissaris
. ·v rior'd'e deceniralisatie van 11Novemhe[ 1909 No. 4435/a ge-.
geven aan het eerste lid van art. 47. Mr. Rutgers gelooft niet,
. ·J~t die opvattini de juiste is :.hij meent, dat vooral het twee. .: ~ii~. lid: van dat . artikeJ alletwijfel opheft. Wat de uitvoering
. v~~ b~n.'taak, betreft kunnen zij commissien hunner leden
:· daarmede belasten doch aJJe_en op voordracht van den Voor:eitt~r. Weigert de Voorzitter dus een voordracht in t e dienen,
'd an wordt de uitspraak va11 den Raad, waarbij hij verklaarde
tot de instelling van zoo'n commissie te willen overgaan, niet
uitgevoerd. Het cardinale verschil tusschen dergelijke cominjssies in den geest der L.R.O. en die der l{ollandsche wet~ing
komt Iook nog uit in' het eerste lid van art. 47 hetwelk
,
vrijwei: parallel loo.p t met art. 54 der Hollandsche Gerrieente
wet. Spreekt dat artikel over de voorbereiding van al die
dingen_ waarover de Raad heeft te besluiten, dragen die
eominissies dus het karakter van vaste commissies van adde L.R.O. heeft het over commissies, belast met de uityoering hunner taak. Zelfs een werk als het samenstellen .
der begrooting is volgens de ordonnantie aan den Voorzitter
·'
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overgelaten. Art. 19 wijst hem_aan als in den regel belast met
·'
de uityoering van 's Raads besluiten, terwijl het ".olgend
artikel · spreekt van d~ ui!voering van locale verordenin:g en,
- waarvan de voorbereiding alweer. door den Voorzitter heelt
plaats gehad en waarblj de Raad eenige zijner leden belasten
kan rriet de uitvoering, df>ch alweer volgens het tw~ede l'id van
art. 47 op voordracht '1an den Voorzitter.
.
.,Hij, meent te inoeten volhouden: dat de Raad van twee .terreinen is bui.ten
gesloten en . wel . van dat der voorbereidihg .en dat der _u-itvoering. '.
In antwoord op het voorstel van den heer .Wempe, merkt
· . hij nog ~p, dat in Hollahdsc!he Ge~enten tot. 20.000,iriwo- ·
.: ~crs het ~anta.l ~etho~ders nog sle~Jits. 2' bedra~gt. Wij kun- ·
nen _Makassar gerust vergelijk~n wat de aanstelling van wet- .
houders betreft ·met -~meenten als Tilhurg en Enschede,
:waar men het ook met twee wethouders doen moet. en waar
zulks heel goe~ mogelijk is gebleken. De belooning voor het
tijdverlies in den . vorm van vacatiegelden acht hij billijk,
een salarieering ' voorl~opig stellig niet noodig, mede omdat
h.ij overtuigd-·
is, dat
nienschen
- in. den eersten tijd -voldoende
.
.
te v!nden zijn, die con amore bereid zijn, die taak op zic_h te
•

~ •

4

I

•

•

•

.-

~

~emen.

De Voorzitter zegt, dat het weinig zin heeft de discussie
verder voort te zette~. omdat hij zich met de donclusies vereenigen kan. Hij heeft de door. Mr: Rutgers gewraakte uitlegging, · door den Regeeri;Rgscommissaris gegeven, gerneend
niet in twijfel te mogen trekken. Op ieder gebied heeft z.i. de
Raad bet recht_ van initiatief
en het spreekt vanzelf, . dat
.
als cle Raad in dezen het initiati~f neemt, de Voorzitter
met een voordracht komt.

&\
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,, Eerst brengt hij in stemming .de conclusies, ·waartoe het
onderzoek geleid heef t. Zonde,r hoofdelijke stemming wor. d~ deze. door den Raad aa:o.vaard.
, De hecr ·Mr~. Rutgers wijst op de mogelijkheid van het
· ~taken van stemmen als het College uit 3 leden en den Voor<zitt.er bestaat. Tegen ·twee led en bestaat geen bezwaar, om<l,~t, om een meerlierheid te verkrijgen de wethouders anders
moeten stemmen. dan de Voorzitter.
De ·heer W cmpc wijzigt zijn voorstel m <lien zin, dat de
.. -~ad zicfi zal uitspreken voor een College van 5 leden.
,..B ij stemming verklaren 1 leden zich voor een College van
~~rie
!eden .en 6 voor eeri v~n 5. (Voor de laatste samenstcl.
'
ling stemmen de 1e<len: Baba Soeleiman, Eskes, Noer-Alim,
Sitanala, The Liong Tjiang, en Wempe).

Verzoek van de Japansche vrouw Hamada
Tokishi om vergunning · tot verkoop van
bier voor gebruik ter plaatse ·van verkoop
De Voorzitter adviseert tot afwijzing van het verzoek .
. De heer Va;n Campe:n meent, dat dit verzoek niet bij den
llaad had behoeven voorgebracht te worden, omdat bier
geen sterken drank is. lndertijd heett hij ,juist op een def initie van sterken drank aangedrongen, <loch toen kon men
er gee,n vinden om aJlc gevallen t c ondervangen. Thans hceft
hij echter de Hollandsche wet nageslagen en daarin wordt
bier niet onder de sterke dranken genoemd.
De Voo·rzitter.zegt, dat de heer Van Campen de Hollandsche
wet interpreteert. Daar hebben we hier niet mede te maken.
Hier hebben we te maken met de Makassaarsche verordening.
Niettegenstaande het voorstel van den heer Van Campen
I
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destijds bij de behandeling der verordening gedaan iot
het • geven van. een . definitie, wer~ daarin
niet nader ge-.
'
"t•
definieerd, wat · onder sterkeJ,l drank viel ·en wat niet. · Die
.
.
.- ..
..
/
" ,..
ve_rordening spreekt van ,,sterken drank" 7.onder _mee~
en dus valt bier zoowel als wijn onder die dranken, W:aarvoor
een vergunning noOdig -is om ze te verkoopen. Juist _d it ve~/
.
zoek heeft de aandacht QP deze kwestie _ge'Vestigd en tev~ns
op ·het feit, dat daar men van meenin'g .was <lat v~rkoo.p
van
,,
..
bier niet onder de toepassing der verordening viel,'. . men
. daarvoor
geen vergunning
noodig had. Thans steJt
.d e
.
.
.· ...
C.v.P. een onderzoek in naar bet aan,tal van dergelijke .verkoopplaatsen. Als dat beeindigd ·is k&n ~venv?g~n· .~ord~n, ·
of de verordening zonder meer ook d~rop kan· worq~n .
~oegepast, dan wel of aanvullihg met verlofsbepalingeit in
den zin van de ifollandsch~· drankwet noodzak~Iij~ i~~
Ook bij den dienst . der . douane gelden bier en wijn volgen~
· de· nu -nog gangbare meening als sterke drank.
' De heer &jlmer wil verho~en, . dat . bier . h.ier . volks-..
drank wordt.
De .keer TrootJtmjk wenscht· aanhouding -Van het voorstel tot over den bierverkoop in het a1gemeen zal .zijn ·beslist.
De Voorzitter moet zulks ontraden . .Als later de kwestie geregeld wordt, kan cl~ vrouw altijd nog een nieuw verzoek indienen. Zonder hoofdeJijke stemming gaat de Raad accoord met
het afwijzend advies van den Voorzitter.
.I

•

•

~

l
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~
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Punt J-1. Verzoek van den Ingenieur-Oirecteur der
G. W. om nadere regeling . van zijn trans-

porttoelage.

-- 233
Voorzitter zegt, dat de hoegrootheid,
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de toelage
beoordeeld moet worden in verband met de noodzakelijk."
.heid. van het al of niet controleeren per auto. Als het per
Jaatst genoemd voertuig geschieden moet, di:tn is ze te laag,
in Jlet 'andere geval zeer ruim te noemen. Met het oog op
het zeer uitgebreide wegennet van Makassar is het. z.i. wen,-s~hClijk; dat de Directeur over. een auto heschikt en dan
. is .het billijk, dat de toelage voor transport wordt verhoogd.
· De ' controle i:noet per auto geschieden, omdat anders niet
clat toezicht kan worden uitgeoefencl dat · wenschelijk is.
· . dan wel de Directeur teveel aan zijn hureau-arhcicl worclt
onttrokken.
'·
' De hrer V api Campen zag Jiever in plaats van vcrhooging
der toelage haar gedurende zes maanden van · het jaar ing~trokken, opdat de Directeur, verplicht om te loopen, <Ian
beter op de hoogte zou kunnen komen van al wat binnen <le
gemeente verbetering behoeft. \Vant er bestaan veel mis.s tanden. Hij noemt het een schandaal, dat de verbinding
Heerenweg-Ravelijnsweg een geheelen tijd is afgesloten geweest, zonder ~at er gewerkt wen!. Eerst na gemimen tijrl
' stil te hebben gelegen, "'er<l het werk voortgezet en- al d ien
iij<l ·was de weg afgesloten en nu ligt het afgebroken werk
er nog ellendig bij. Als er niet voldoende steenslag is moct
zoo'n Werk niet begonnen Worden. lfetzelfde doet zich HU
·weer voor met de proet om een gedeelte van de Gouverneurslaan te asfalteeren. Menschen die naar het postkantoor mocten, moeten een ·heel eind omrijden en worden door de aan
. den weg werkende koelies, die een strootje staan te rooken,
uitgelachen. Wie zich de moeite geeft, eens langs den we~ t e ·
wandelen en nagaat hoe er.gesproei<l wordt, <lie moet t ot de
!

.

~
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conclusie komen\ dat het verbazend stuntelig gaat. Van het
sluisje in de Makassarrivier, alias stinksloot, w'ordt geen
gebruik gemaakt om . bij .,. s pringvloed eens flink te · spuien.
In de Midden- en Bandastraat liggen de planken van" tle
b1'uggetjes los. Wanneer men daar over heen moet 'loopen
dan merld men zulks wel, echter niet als men er mef een
auto over heen snort. Langs de haventerreinen kan ~ men
'
0
zich <;}age~ijks ergeren aan het vuil, dat niet afgevoerd kan
word.en, omdat de afwatering verkeerct
8:8ngel_egdJi Hi.1
heeft er laatst inlichtingen over gevraagd, doch nog st'e eds
geen antwoord geJ.cregen. Om al cleze redenen is hij .tegen
, elke verhooging van <le transportkosteri, te meer waar het
toezicht omgekeerd evenredig lijkt te zijn met de snelheid,
.w-aarmede het w.ordt uitgeoefend.
De heer Jt,fr.· Rutgers vindt ~>ok hie.r weer bew~arheicl L wie
aan den weg timmert heeft veel bekijks. Al wat ~ de heer
Van Campen heef t opgenoemd, . houdt met deze kwestie,
n.l. met de trarisportt,oelage op zich zelt geen v:erhand. At
ha~l cle Directeur 'de heschikking over een · auto, dan ·nog
was het te QetwijCelen of hij b~j machte was it\ al die ~pge~
son:id~ misstah<len verbetering te brengen. Z.i. zouden der·gelijke klachten evengoed blijven hestaan.· Men inoet de
· kwestie dan ook hehandelen' afgescheiden yan den persoon .
. Uit de dis<;ussies, inderlijd bij de ·behandeling van de aanstelling van e_en Ingenieur-Directeur gehouden, he1?ft hij
den indruk gekregen, 1dat het de bedoeling van ·den Raad
· \\·as, dat de Directeur een auto zou houden:
De heer Stigter stelde voor een toelage van f 225.- per
maand i:net . de ':erplichting, <lat de Directeur een auto zeu
hou<len. De Raad vond, <lat f 100.- voor Makassar vo]doen-

.
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de was: Nu is in het benoemingsbesluit van dezen Directeur
niet .

'Vastg~legd

die verplichting tot het · houden van ,
Zi>o'J1 . voertuig, al wijst het overnemen van . het voorschot tot een . bedrag van f 4300. - er wel op, dat
het . blijkbaar in de bedoeling heeft gelegen van den
Ilaad. En waar nu bij afzonderlijk besluit de toelage
geregeld
zal worden,
kan hij eerst dan voor verhooging
,
stemmen, als vaststaat dat in<lerdaad . een aut~ noodig is.
J}aarmn draait volgens hem de kw~stie. Hij voor zieh is
~·: , V'Jtn de noodzakelijkhcid niet overtuigd. De Directeur zal zoo
dikwijls niet naar buiten hoeven te gaan. :E r is tocu nog
mecr . pc>rsoneel. We hehhen nog een ·adjunct-Directcur <'n
opzichters. Op die_gronden 11cht hij een auto voor den Di rec• teur een luxe. Hij zou het houden daarvan hem <.Ian ook nict
· :v·e rplichtend v~or willen schrijven, de toelagc latcn ~ooals
ze is en aan den Directeur overlaten, of hij er cen auto op
na· wenscht te houden ja dan neen.
;. . : De Voorzitter moet terugkomen op wat door den hccr
Van Campen gezegd is. 'Vat d eze hcr,ft t e hcrde gehra<'ht,
·is· voor den Dirccteur cen hclcediging. Als de hcc r Van ('ampen hem eerts om inlichtingen gcvraagcl had. waarom hct
· werk aan den Havelijnsweg hecrt stil gclcgcn, dan had hij
hem geantwoord, dat zulks zijn oorzaak vond in !wt ot1tstaan gebrek aan steenslag, tijdens cle uitvocring van hct
. werk 1loorda~ beidc stccn brekers kapot warcn, dat de ccn
' defect raakte ecnige uren na den andcrcn zoodat zclfs gc,.. dacht werd aan sabotage, dat die ondcrdcclcn, welke ge.broken waren, · mocstcn worden bijgcmaakt, waardoor hct
werk geen voortgang kon hebben. Yoorts da t. a.ls ccn wcg
hersteld of geasfaltecrd moct worden, zulks niet anders gc -
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schieden kan dan door dien weg voor het verkeer
af te ' slui'
,
, ten; mocht de heer Van Campen cen antler middel wet e.n. rla_n
znf hij dat gaarne vcmemen. Aan den heer Mr. Rutgers antwoor<lt hij, <lat over de door h em a angeroerdc kwestie vcr.
.
J
schillend geoordeeld k~n word en. Misschien spiegclt ~ i c;h het.
buitenwerk ongtmstiger at, dan mogelijk in de toekomst _het
.
geval zal zijn, als de Gemeente aan de groote
werken, -Welke
0
op het programma staan, toe is. Voor.shimds acht hij echter
een auto noodzakelijk, . om~at de Directeur bijn8: · geh~~l
alleen staat ,voor het bureauwerk. Heeft .hij geen au~~. ~an
wordt. hij daaraan zooveel . tijd onttrokken, dat er niet YE;.el
van het werk terecht koint. Wie de begrooting voor. dei:i
Technischen dienst nagaat en ziet over hoeveel onderdeel.e n
die verd.e eld is, die moet _tot de eonclusic korpen, dat in d~
controle ni~t
anders kan
word en . voorzien, . op . ·behoorlij_ke
.
.
.
wijze althans,
dan
door
den
Directeu,r
te
verpli('.hten,
<;e_
n
.
.
.
aut~ daarvoor te gebruiken.
De heer Va:n Campon repliceert, dat bij geen aanv_al op
den heer Obelitz, bedoeld heeft. Hij heeft alleen meer heil
van de controle verwacht, al~ er wat meet geloopen werd.
Het werk aan den Ravelijnsweg heeft een veertien dagen
stil gelegen als dan de beide steenhrekers kapot waren, dan
had b.v. met koelies de weg verder in orde gemnakt kunnen
worden. Het afsluiten ·van de Gouverneurslaan had van te
voren in de krant bckend gemaakt moeten zijn, terwijl bor-·
den met ,,Afgesl~ten rijweg'.' had<len moeten aangeven, dat
·men den weg niet in kon rijden.
De Voorzitter- zegt, dat het gaat om de verplichting·
\·oor den Directeur om al of niet een· auto te hou<len
en dat de door den hee.r Van . Campen bedoelde borden

.

'

"

-

.. ·geplaatst Z•Jn.
·worden.
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De weg kon met . koelies

nie~

ingewalst

De ·hee·r Wiel®d vindt, dat controleeren per auto hoogst
·.rtoodzakelijk _is·. Je viridt ~u al den Directeur bijna nooit
op zijn kantoor. En over het werk va~ dien ambtenaar
heeft hij niets dan lof.
D'\ heer Mr. Rutger heeft nog geen voldoende antwoord
'o ntvangen. Het beginsalaris is van f 800 op f 900.- gebracht
,en toeil werd een toelage van f 100.- voldoende geacht.
De Voorzitter zegt, hij het met Mr. Rutgers eens is dat het
van den beginne af aan in de bedoeling heeft gelegen, dat
de Directeur een - auto zou hehben. Is men. het claarover
eens dan rijst de- vraag, is de ·toelage voldoencle of ni et.
Hij vbor zich heeft toen al gewaarschuwd, dat j 100 gulden
te weinig was. De Directcur Icgt maandelijks t11sschen de
BOO en -idO I):. M. af en rlan is een toelage van / 100.- heslist te weinig.
De_ heer M esman: Is/ lJO.- dan genoeg"!
De Voorzitter: Dat zal de vraag zijn.
De hea W empc lie ht toe, dat de onder.houdskosten voor
de thans door den Directeur gehouden auto veel hooger
zijn. Echter heeft de Financieele Cnmmissie overwogen, dat_
een zoo groote auto vuor den di enst niet noodig zou zijn.
Volstaan zou kunnen worden met een mind er :1.ware en
daaro;n heeft de Commissie gemecnd. niet d e voile kosten
van onderhoud voor rekcning van de (~cm cc nt c te moekn
doen komen. Een toelagc van / 150.- lijkt ha\\I' hillijk.
De ht•cr ~:frs man zcgt, dat hij de vaststelling van het salaris een zeker peree1l.tage is gerekend voo r auto-011derho11d,
waarop
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d~ V aorzitter antwoordt, dat dat percentage' te klein geno-

men blijkt. Uit een berekening dQOr den Directeur- overgelegd
blijkt, dat hij voor . briaerli6ud per maand· /2ia.1a"noodig '
heeft •.Het ~as echter niet zijn ~ed~el.ing d()():r het ~verleg
gen van ~ie berekening ook een zoo groote toelage te vrag~n.
De heer Eskes· komt bij een normprijs van I 0.20 per ~M.
VOOf onderhoud tot een besommi~g Van. f 236.50 VOO/ een
alstan<l tuss~hen de 809 en 40() K . M. en ach~, .waa-r met een ·
minder zware ;iuto voor den dienst. zou kunnen word en vol. staan een toelage van f 15~.- biJiijk.
Tenslotte brengt de. V oorz-itter. in stemming
het voorstel
I .
OtJl deii ..Directeur ee~, toelage te verstrekken van / 150 /
's maands niet de uitdrukkelijke bedoeling, · d~t hij in het
belan·g van den ~ienst van ~en~ aut~ 'ge~ruik zal makerr. Het
voorstel wordt aa_ngenomen met ;7 tegen 6 stemrnen. (Tegen
stemmen . de leden : Baba' Soeleirnan, Van Campen; NoerAlim, Noeroeddin, Mesman, en Mr. Rt~_tgers).
w~gens het .vergevorderd uur stelt de voorzitter de. r-est
der agenda uit tot een volgende vergadering, en sluit, als
geen der leden meer iets blijkt te hebben voor de Rondvraag
9 uur 23 min. de openbare vergade~ing.

Gearresteerd in de vergadering
van den Hen· October, 1919.
De Burgemeester,
\
DAMBRINK.

·
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·Besluit qfn het gcheele klerkenpel'sor.cel tc
doen ·deeleri in het-genot van ovennrkgeklen 222.
Beshiit om werkzaamheden, die geacht kun_nen worden te liggen binncn hct kader <ler
gewonc, in den vervolge nict mecr extra tc .,

beImmen
Verzoek van den lsten Klcrk tcr Gemeen, • tesecretal'ie, den heer \V. A. Uembet, · om

222.

een gratif icatie
Verzoek . van den Inge11ieur-Directcur der
G. W. om na<lere regeling van zijn transport

220.
282.

.

Onderzoek van den gdoolsbrief en vcrdere
bescheiden van het nieuw-verkozen Raadslid
d: n heer H. Popping
Rappol't uitgcbracht nopens het door de co111missie gehouden onderzoek naar de wen•sc~elijkheid van <le instelling van een college
van B. en W.

217.

228.

· Bouw- en W oningtoezicht.
Verzock van Mr. Paulus om dispensatie ten
aanz1en van een te verleencn vergunning tot
het bouwen van een woonhuis

222.

Bladz. -

Diversen.
Antwoord van den Commandant der Zccmacht op het . verzoek aangaande het eigendunkelijk optreden van den Havenmeest~r bij
de vernietiging van het buskruit, · benoodigd
voor bet avondschot 0
Verzoek van het Bestuur der S. I. alhicr tut
het. sluiten van alle saguweer- verkoopplaatsen
in deze G-emeente

22_7.

217.

Notulen .
.... Arresteering der Notulen' va11 bet verhandeldc
in <le Raadsvergadering van 5 Augustus 1 Ul V

217.

Sproei- en Reinigingsdienst.
· Yerzoek yan eenige bewoncrs van den Samboeng-Djawaweg tot besproeiing en
van d!en · weg

v~rlichting

218 . . .

'

Straa tverlichting.
Verzoek van eenige · bewoners van den Sarriboeng-djawaweg tu~· Qesproeiing en verlichting
van <lien weg

218.

Vergunningsrecht~

Verzoek van de Japansche vrouw Ilumada
Tokishi om vergunning tot verkoop van bier
voor gebruik ter • plaatse van verkoop

231.

Wegen.
Antwoord van den Hoofdingenieur~tijdelijk
Dire-c teur der · Haven op het verzoek aangaande de verbetering van de verbinding
Prins-Hendrikpad-Wilhehninakade

226•

..

