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NOTULEN van het verhandelde in de Openbare
Vergadering v~n den Raad der Gemeente Makassar, gehouden op Dinsdag,
•
30 December l 9 l 9, ten Raadhuize .

•.

Voorzitter: De Burgemeester.

•
AGENDA:
1.

2.

a.

•

5.

6.

Arrcsteering van de Notulen <ler Vergadering van 2
December 1919.
Vastst elling <ler Begrooting van Uitgaven en Ontvangstcn der Gemeentc Makassar voor hct dicnstjaar 1920
en d e daarbij bchoorendc 3 Bedrij fsbegrootingcn
(Brief No. 2 -~82 /30).
Vot<trstcl om aa11 de opbrcngst dcr gcldlec11i11g groot
f 500.000 in afwijking Yan artikcl 7', alinca I, van het
Raadsbesluit van 1 December 1916 No. 136/30 tij<lelijk tot ccn bed.rag - van f 67850.--- ccnc and ere
bcstennning tc gcvcn (Brief Ko.26:-38 /D).
Omtrent het vcrzock van d e .Makassaarsch c Henclub
om afstand van cell dccl van hct Koningsplein voo1·
cen jaar (Brief No.25:H /8) .
Opzegging huur van het stuk Ge111ecntegrond, gelege11
• tcgcnovcr de Harmonic waarop th ans ccn reela mcbord van d e Alg. Mij. van L cvcnsverzekering en Lijfrcntc gi-:plaatst is (Brief No.2:j61 /8).
Proees-vcrbaal tot afkeuring en afsehrijving van ccn
paard van d en reinigingsdicnst.
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7.
8.

,.:

· Voorstel tot vaststelling der Makassaarsche Verkeersv,e rordening (Brief No.2586/13).
Stukken ter kennisneming.

Aanwezig zijn de leden: Mas Nocr Alim daeng Marewa,
Ntleroeddin daeng Magassing, II. Popping, Mr. J.
Rutgers, J. Sitanala, I. Troostwijk, .J. V. Wac'
kerlin, H. E. Wempe, G. Wieland;
Afwezi!!,. zijn : met kennisgeving : het lid Baba Soeleiman ;
zonder . kennisgeving de leden D. Eskes, J,ie
Eng Hoei, The Liong Tjiang en Hoesing; we,.
gens ·uitstedigheid hct lid H. Mesman.

Er zijn 2 vacatures.
Op verzoek van den Voorzitter wordt de vcrgadering
bijgewoond door den Ingenieur-Directeur der Gemeentewerken.
Te 7 ure des avonds opent de Voorzitter de vcrgadering
en verklaart haar opcnbaar, waarna hij onmiddcllijk aan
de orde stelt :

Punt I. Arresteering van de Notulen der Vergadering van 2 December 1919.
De Vorirzitter: De Notulen zijn bij alie !eden ter lezing
geweest en met een h eel enkele aanteekening terugontvangen. Daarmee zal rekening worden gehouden en geef ik in
overweging de Notulen gbed te keuren.
Geen der leden maakt bezwaar en worden dus de Notulen van de vergadering van 2 December zonder meer
goedgekeurd.

I .' ' • ~, i" •

.

f •

;,

·~•<

"-·• • :

. ~'

: ",:

.,; · ~

- 3t;{.__

•

I

,t

'I

•

•-

•

. :~~:. ..... >·
• ' . ., "'·• ••

'

f

30 December 1919.

Punt 2. Vaststelling der Begrooting van Uitgaven

•

en Ontvangsten der Gemeente Makassar
voor het dienstjaar 1920, en de daarbij be~
hoorende 3 Bedrijfsbegrootingen (Brief no.
2482/30).

De Voorzitter.: w· enscht een der leden algemeene beschouwingen tf.' houden over de begrooting en de daa; bij
behoorcn<le Bedrijfsbegrootingen.
De hecr Mr.Rutgers: l\L d.V. Het was ongetwijfeld een gclukkige gedachte de Begrooting te rlocn behandelen op den
vooravond van oudejaarsdag, een tijd-;tip, dat zoo uitstekend geschikt is om aan de hancl van wat het bijna afgeloopen jaar ons leerde, te overwegen, wat het nicuwe jaar ons
zal brengen.

•

Er zijn er, die in een Begrooting 11iets anders ;i;ien, 1\1.d.V.
dan een poging om eijfers kloppend t e nwken. Ik ;i;ie er _nog
iets anders in. Voor mij is daarin vastgelegd cen gchcel van
gedachten en overwegingcn, resultecrende in een werkprogram voor de naaste toekomst.
Ik wil traehten hier in het openbaar met een enkel woord
de gedaehten weer te geven, die deze Begrooting bij mij gewekt heeft.
•
l\fetvrcugde heb ik de nicuwe itlce geeonstateerd, die in
•
deze Ilegrooting naar voren is getrcden. De invoering van
B edrijfsbegrootingen lijkt mij d e aangewczcn wcg om te komen tot een duidclijker en ovcrziehtelijker beeld van de
inkomsten en uitgaven der Gcm~entc. Tot mijn spijt heb
ik echter 2 bcdrijvcn gemist, d e bedrijven die in den meest

\
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eigenlijken zin h 8drijven
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ZlJn, nl. de Gasfabriek en

het

G rond bedrij f.
. Over de Gasfabriek heb ik een enkel woord gevonden in
de Memorie van Toelichting, en ik moet P zeggen, ' dat
enkele woord heeft mij zeer verontrust.
De aankoop van de Gasfabriek lieeft destij<ls veel stof op,_, geworpen. Door velen, ook door menschen, die van de technische en finantieele toestand en kansen va'h de fabriek op
de hoogte konden zijn, is die aankoop een strop genocmd
voor de Gemeente.
lk, als onbevoegde, heh mij in deze aangelegenheid nooit
een vastomlijnd oordeel aangematigd. Tocn ik daarna tot
lid van dezen Raad werd gekozen, was de aankoop reeds
gesehied en heb ik gemeend mij zonder meer hij deze aankoop en later bij het besluit tot omhouw te moeten neerleggen. Waar van den beginne af het plan hceft voorgezete1i
de aerogeen-gasfabriek om te zetten in een stcenkolengas•
fabriek heb ik zonder commentaar meegewerkt tot het aangaan van een leening daarvoor. Zoowel met de leening 1917
als met de promessen-leening is op de kosten voor ombuuw
gerekend, en wel tot een bedrag van f 100.000.~- En nu is noch onder de Uitgavcn van de Hlc afdeeling,
noch onder de Ontvangsten hij onderded 50 een bedrag
voor den omhouw uitgetrokken, :i-;elfs gecn memoriepost.
'Wei staat ondcr on<lerdeel 50 der Inkomsten als best.emming van het uitgetrokkeil bcdrag genocmd : de gedeeltelijke inrichting van Losarie en de aan~oop \·an sprot>iwagens.
1\1. d. V., ik hcb dus uit "tie Begrooting gemecnd te moeten lezen, dat met deu omhouw in 1~20 niet zal worden be~
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,gonnen. In ·die meening hen ik gesteund door de woorden in
de M. v. T. waaruit ik citeer: .. Dat de Gasfabriek nietthans
reeds daarvoor in aanmerking is gehracht vindt zijn oorzaak
in <te omstandigheid, dat nog niet ~1ct zekcrheid is vast
tc stellen, wanneer de omzetting van de tegenwoordigc
inrichting in een Steenkolengastabrick zal kunnen plaats
vinden, zoodat, waar verwacht wordt, <lat dit in elk gcval in
den loop \'an !920 zal kunnen geschieden, in dat jaar op
een twecslaehtig bedrijf :wu moeten word en gcrekend."
Hierdoor is bij mij twijfel gcrez<'n, waaraan wij ons te
houden hebheu. "'ordt nu werkelijk iu lfl20 met den
ombouw begonnen , ja clan necn ? Zoo ja, waarom is die uitgave dan niet op de Begrooting gebracht ?
Onmicl<lelijk hierop volgt, dat de onderhandelingen niet
vlotten en kalm daarmee \nmlt doorgegaan. Immcrs: ,,De
onderhandelingen omt1·ent de aansC'hal't'ing der machinerie(•n, ovens. f'llZ. vlotten niet hijzonder gocd, tcngcvolge
van den almormalen toestand, waarin handel en nijverhei<l
door rlt> h11itcng·cwonc onrust op de arhcidsmarkt zijn komen tc vcrkeercn. wnardoor de aansehaffingskostcn der
rnachineriecn , f'llZ. helm1grijk hooger zouden zijn, clan waarop bij den nmbouw wenl gcrekend. Aangezien <l::iardoor de
rentahiliteit nrn het niemre bedrijf in gevaar zou wol'den
gehracht. is het w~·nsehelijk \'norgekomen die aansehaffing
niet te forceeren. dnch met het vocren der ondcrhanclelingen "kalrn dnor tc gaan, _tntdat een aanschat'fing op minder
bezwaren<lc voonrnarclen zal kunncn plaats vinden." .
Hier wordt dus in uitzicht gcsteld, dat onderha!"Jdcld znl
worden, tot we in staat zull cn zijn. tot aanschaffing· op minder bezwarcnd e yoonrnard cn. Maar wnnnf'Pr zal <lit zijn?
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'\Vat U hier schrcef is ook in strijd met Uwc nota van 12
Mei ter toelichting van Uw voorste] tot het aangaaR van eene
promessen-Ieening. De strekking daarvan was heel ·anders.
Ik zou dan ook graag nadere inlichtingen ontvaqgen,
waarom niet op de gelden voor den ombouw gereke.i;id is,
· en wat nu de bedoeling Is. Gaat men heginnen of zal men
wachten tot een geschikt tijdstip ?
M. d. V., naar mijne rneening zijn m het> half jaar, dat
sinds Mei is verloopen de prijzen niet zoo onrustbarend gestcgen, dat men met het uitgetrokken bedrag niet meer zou
uitkomen. De vraag rijst hij mij, of zij, die U destijds van
ad vies hebben gediend niet tc · optimistisch zijn geweest of
wel, niet nauwkeurig op de hoogte van de prijzen.
Ook hen ik bang, <lat wij te laat zullen k<>men. · Pit een
stuk aan de Commissie van Bijstand, <lat mij ter inzage is
gezonden, is mij gebleken, <lat thans overeenstemming is
\Terkregen tusschen het Departement van G.B. endeNed.lnd:
Gas Mij., inzake de concessie voor een electrisch hcdrijf, en
dat <lie concessie met Jannari 1920 zal worden aanvaard.
Als dat zal geschieden, twijfel ik of de ombouw nog wel
nut zal hebben. En <loor hetgeen mij is meege<lePld hen i~·
in twijfel geraakt, of die ombouw wel binnen afzienbaren
tijd :tal plaats hebben en als wij de Ned. Ind. Gas. Mij.
niet voor zijn, geloof ik, <lat de renttrbilitcit ernstig, in
gevaar wordt gebracht.
Gaarne zou ik terzake van een en ander Uwe nadere 'verklaringen vernemen.
JI ct Grondbcdrijf. Dit is in de Begrooting samengekoppeld
met <le Volkshuiwesting. Of dit wel juist is, is een vraag
van later . zorg. Uit de Begrooting heh ik gezien, <lat voor
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de Volkshuisvesting· f 15.000.-- is uitgetrokken. Ik juich
het toe, dat nu eindelijk met dit "onderdeel van de gemeentezorg wordt begonnen. Echter zullen de 5 lrnisjes, die vom·
dat.bedrag kunnen worden gebouwd, niet dan een druppel
vormen in den oceaan van woningnood, die ·hier heerscht.
We :t:itten in het moera<> wat het woningvraagstuk betreft.
Met de Volkshui svesting is het misere, niet alleen in de Europeesche, masr ook in de Chineesche wijk~11 en in de kampongs. De bevolking neemt steeds in aantal toe en het aantal.woningen blijft vrijwel stationnair en gaat soms nog achteruit door het onbewoonbaar verklaren van cen woning.
En hebt U wel eens bedacht, .l\f. d. V., waar de menschen
dan een onderdak moeten vind en als het huis is afgekeurd.
Vaak zijn · de door het Bouw-rn "\Voningtoezicht afgekeurde huizen nog schitteren<l vergeleken met de hotel- en pensionkamers, waarin nu Yele families moeten leven. Daarom
vraag ik mij af, of we m et de Yolkslrnisvc•sting wel op <len
goeden weg zijn.
En wat wordt er nu gedaan om in dien onhoudbaren toestancl te voor7.i en, anders d:rn plannen mnkcn en vergaderen.
Reeds hij Raadsbesl11it van 1916 heeft de Raad het prineipe d er gemcentezorg voor Volkshnisvesting a1mvaard.
Sedert zijn VC'cl plarnwn gc111aakt, maar m<'n is niet s vcrder
gekomen en zijn 1'.'<' steeds mcer in d e mi sere geraakt .
Do~w het Rouw- <'ll \\'011i11gtoezieht en r!C' Huurcommissic
• is Ill hct pa rticuliN initiati<'I' g<'doocl. Practiseh gesprokcn
staa t hct bouwcn stil.
Daarom moct <l<' GenwC'ntc in liaar zorg Yoor Volk shuisvestin g cfr zaak flink a anpnkk cn en Of haar bcmoc ieni s uitstrekk en tot hct bu11wc·11 \·oor all " g roe p<' n d f' r bevolking.
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Of ze moet de restricties opheffcn, die het bouwen door parti~ulieren

hebben stopgezct. De Gemeente kan niet volstaan
met hft nemen van maatregelen om de woningtoestanden
te verbeteren door invocring van het. Bouw- en Woning.toezicht. tengevolge waarvan de nieuw-bouw stopgezct .is. Ik
kan die maatregelen waardeercn, op zich zdve beschouwd
maar ze mnken den toestan<l erger, indien <le Gemeente zelt'
niet den nieuwbouw ter han<l neemt.
"
Gelukkig_zijn de menschen nogal larikmoe<lig. Het eerste
jaar van hun verblijf hebhen ze geen stemr<'cht en als ze het
eenmaal zoo ver gebraeht heh hen, hebben zc .rneestal we) al
een huis en zijn daar veel te blij mee om nog t<~ gaan mop- .
peren.
Van de Vfllkshuisvesting naar de Volksgezondheid is
slechts cen stap. En ook hiervoor wordt niets gedaan. Zoowel de 12e als de 2le afclccling van de Begrooting zijn slechts
memoricposten.
'l'och is reeds in 1917 / '~000.- gevoteerd voor de kosten
voor het maken van ccn project en cen begrooting. Rn sedert is / 25.000.- geschonken door de burgerij, alles voor
den bonw van een ziekenhuis, onder voorwaarde echter, dat._
binnen 5 jaar met den houw wurdt hcgonnen. Dczc tcrmijn
loopt in 1921 af. Hij is dus wel nog nict vcrstrckcn, maar het
einde ervan nadert toch reeds bcdenkel'ljk.
Indertijd is een commissie benoemd, die hecft vergaderd
en .in overleg is gctr~den met hooge autoriteiten en Miliiair •
Geneeskundige dienst. We wet.en nu waar we van . het Gouvernement op te rckenen hebhen voor het gcval dC' houw
een tekort oplevert. Op dcze basis moet de Raad aanpakken.

"
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In 1916 reeds had Dr.Platte geJegenheid m den Raad te
verklaren dat h<'t Militair Hospitaal ten ecnen male on_voJdoende moest worderi genoemd. Sedert <lien is d~ , gezondheid.achteruit gaande, gezien de sterftecijfers van 1916 "f>n
1917.

Die van HH8 zuJlen wij als abnormaal b11iten be-

schouwing laten, daar toen zoovecl slachtoff'ers zijn gevallen dour de influem.:a-epi<lemic. Toen hecft eehtcr de

i

.tocstan<l

wel

a~ngctoond

hoe groot de behoeJ'tc hier is a.an

een zickenhuis en gelool' ik zeker, dat <le burgerij bereid is
woveel mogelijk te steunen.

M. d. V., ik geloot, clat de tijd van v~>orben~ irling thans
w)orbij moet zijn. Laten we tot cen bC'sluit komen. Acht<'J'af z011 misschien kunnen hlijken, dat we het wat goedkoopet'. hadden kunnen aanleggen, maar m.i. moet die overweging nict geldcn tcgcnovcr !wt grootc voonlccl, dat hct ziekenhl'.tis zoo spoedig mogclijk in gehruik zal kunnen worden
-genomcn. 1k ontvcins rnc niet, <lat al deze maatregelen geld
kosten en dat de toestand van

rk gemecntc-financien nu
niet bt·paald roosklcurig i'S en daarom zal. <le Haa<l moeteri.
probenen dit> zoove<'I mogelijk te Yerbderen. TP. <lien aanzien heb ik ind<' M. \'. T. , cen verwijt mccnen te lczcn, waar

U zegt :,,Al is de ornlcrvinding door 111ij met het indienen
van bclastingvoorstclle11 bij Uwen Raad opgedaan niet
-zeer bemoed igend."'
Even later echter zegt l J zelf, dat.: ,,de or1der JO vermcld<' ~ntvangstcn ct·n lwla11grijke vooruitgang

vertoon en.

Hjerin zit <'Cll aa11spori11g om de verhooging <In Ontvangsten te zoek<'n in ec11 opdrijving dcr gcmcentelijke helastingen".
U hebt misschicn voorhijgczien bet Raadsbesluit om 20
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opcenten te hcfl'eri op de bedrijfsbelasting der Vreernde
Oosterlingen en bet Raadsbesluit oin <le 20 opcenten op de
lnkomsten.belasting progrcssief te doen toenemen tot 50
. toe voor de hooge ink omens.
lk meen hicruit te. mogen concludeeren, dat de Raad niet
ongenegen is de belasting op te voeren, mi t s echter 'de mcerdere belasting gehaald wordt. waar ze gehaald kan wordt11,
Nog in de laatste vergaderingen hoorden 'wij bet voornemen opperen om ook de N.V. en dergelijke lichamen te
belasten.
Het geld moct echter nuttig bcsteed worden en ik schroom
om verder mede te werken aan een verzwaring van de belastingen, als ik zie, dat :34% van het begrootingstotaal is
uit te geven aan personeel en transportkosten.
De opbrengst der belastingen zal volge~lS raming in ] 920
f 15.000.- meer zijn, de uitgaven voor personeel da:arentegen f 50.000.- meer. Wat geet't het m.eer belasting te hef
fen bij zulke hooge personeelsuitgaven.
M. d. V. U beh.oeft van mij geen voorstel tc verwachten
om die uitgaven voor personeel te verminderen. Ik hen liet
met U eens, dat het eindcijfer van de begrooting vcrbetei:d
moet worden om · zoodoende tot een gunstiger verhouding
te komen. Wat ik zooeven heh gezegd, houdt ook allerminst
een verwijt in, dat er te veel pcrsoneel zou zijn. A.ls we gezicn hebben, wat is gedaan en voorbereid met on voldoenrle
personeel, de Hurgemeester wndcr secretaris d e Ingen'leurDirecteur zonder Opzichter, en ook door de lagere ambtenaren, dan ben ik de eerste <lie het met U ecns zal zijn, <lat
geld gevonden moet worden, opdat al die voorbereiding
niet te vergeefs zal zijn.
0
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En laten we ronduit verklaren, dat de Gen~eente niet in
staat is al die kosten te <lragen. M.i. is het de taak van de
Regeering om bij te springen. Toen de Gemeente het beheer
der. wegen overnam, waren die in ecn schandelijkcn toestan<l. Bijna gecn weg had een verharding of een onderlaag.
De vermeerdering van het verkeer maakte verbetering
hoogst noodzakelijk en dat is de Gemeente op enorme kosten komen te ~taan. De R egeering dient ons in de gelegenheid te. stellcn het wegennct goed t e maken, zooals het had
behooren t e zijn, toen de Gemeente het overnam.
Ook de Volk shuisvesting is een onderdeel van de gemeentezorg. Voor alien, niet a llccn voor d e Europea nen, is voorziening in den woningnood noo<lig. Ook i11 den dienst der
Volksgezondheid dicnt ten spoedigste t e wonlcn voorzien. ·
Er is alle reden voor de R egeering de subsidie voor het ziekenhuis t e verhoogen. Maka ssar is in dat opzid1t niet t e vergelijken met Java, waar de bevolking, <lie in aanmcrking
komt om in d e kost en hij t e dragen zoovcel g-rooter in aantal is, zoodat veel aan het particulier initiati ef kan wor<len
ovcrgclatcn. Op Makassar is ziekword cn finantiecl een

..

ramp, daar hct m ee~tal transport naar J ava noodig maakt.
Oogmblikkelijkc bchan<leling is hi er hcelemaal onmogclijk. Daarom meen ik , dat <le Regecring onzc Gcmeente
in algemeencn ziri rncer t ege111oet moct kom cn. Ik ben de
R egcering heel dankbaar, dat zij ons een chirurg op rondreis' wil zenden. H et hccl't echtcr iets van ccn tand entrekker op de kcrmis: stap op en laat jc opcreercn. Hoc zal
dat gaan, zondcr vcrpleegstcr~ en zonder hehoorlijk ingerichte operatiekamcr.
De grootcrc plaatsen , di e mccr Ill <le gelegenh cid ZIJn
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voor zichzelf te ~orgen door hun grootte en hun meerdere
· inwoners~ krijgen meer subsidie clan plaatsen waar die steun
meer .noodig is. Alleen als de Regcering toont te begrijpen
dat wij uitvoering mneten geven aan de <lringend noo,lige
verbeteringen op het gebied van wegenaarrleg, volkshuis·
vesting, volksgezondheid, en zij u.i t de algemeene geldmiddelen met een aanzienlijk bed.rag bereid is bij te springm
eerst dan zullen o~ze hoogc personeelsuitga'.ven hun,. practisch nut bewijzen, en eerst dan bestaat er red.en tot belastingopdrijving.
De J7 oor:dtta : \Venscht e.e n van de heeren nog algemeene beschouwingen te houden ? Anders zou ik met een
enkel woord den hec1· Rutgers willen antwoor<len. Het spijt
*'mij, dat ik <lit niet zoo uitvoerig zal kunnen doen, als ik
clat wel wenschte, daar ik <laartoe hier niet over de noodibeschik. Het zou mij daarom wel zoo a·an~ege gegevens
.
.
naam zijn geweest, als de heer Rutgers <le upmerkinge1i,
die hij gemecnd heeft tl1ans te moeten maken, wat eerder
onder mijn aandacht had gebracht, en hij een en andcr b. v.
eerst in de FinanCieele Commissic ter sprake had gebracht.
Ik zou dan de gegevens tijdig hcbben kunnen verzamelen
en dtts thans een op die gegevens gebaseerd antwoord kun. nen geven.
\Vat betreft de door hr.m opgemerkte t<:genspraA.k in den
brief over de promessenleening en de M. v. T. van deze Begroo
ting aangaande den voorgenomen ombouw dcr Gasfab~iek>
moet men n.iet uit. het oog verliezen, de belangrijke tijd, die
intusschen i"i verloopen ..Juist in het laatste half jaar zijn
vele toestanden sterk gewijzigd. Daarbij trok ik uit de omstandigheid, <lat de Ned. Ind. Gas Mij. nog geen concessie
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h • verkn~gen, de concJusie, <lat zij ·met dezelfde bezwaren
had te karnpen _als wij ten aanzien der materiaal-vciorzlC'ning, en meende ik le kunnen vcrwachten, <lat die concessie
ook.. niet zoo gauw zou afkomen. De mededeeling van de"!
hcer Rutgers, dat <lie thans verwacht kan wordcn met

·.'l

I .Januari 1920 tc wm·tlen verlccnd, hecf t mij dan ook eenigs'zins verr_ast. En zee r zeker :.>.a.I dit ons aansporen tot ver-

.

hoogdc activitcit .

\

Nu zijn we- ook wel voortdurcnd acticl' in de:.t.e aangelegenheid maar onze pogingen werd en steeds in Holland hemoeilijkt. Verscheidenc makn is er over geschrt>ven en ook
gcseind. Kortgeleden hehben wij nogmaals get elegrafeerd
en wachten telcgrafischc offrrtes af, diC' ons bimwnkort zijn
toegezeg<l. Ik was C'chter bij het samcnstcllen van de B egrooting niet overtuigd. dat <fr omstan<ligheckn in 1!120 het mogelijk zullen makC'n hinncn hepC'rktc f'inanti cdc grenzen te /
h<'ginnen. Ht>t zo11 C'cn hetrekk<'lijk kleinC' moeite zijn geweest, aan bei<le zijden dcre Bgrooting

f

l 00.000.-

op te

brengen. Het zo11 <'C'htcr alleen crn verhoog-ing van ck hegrootingscijfrrs zijn gcwcrst, waardoor tcvens ook het
4

gunstigf' p<'rcentag<' vnn de p<'rso1wf·lseijfers aanmerkclijk
-zou :.r.ijn verbcterd ..Juist eehtC'r nm dC' Beg-rooting nret tc
flattccr<'n, om den toC'stnnd aan t r gcvcn, zooals ze m.i.
dcrdaad is, h eh ik• g-< m C'r nd dit nirt t(' mortrn dorn .

•

011-

•P.-

De condusir cvcnwrl n111 den !teer H11tgc rs, dat in lf-l20
niet• ial wor<len m·e rgegaa n tot oml)(Juw is ni<'t juist. Ik

...

gcef Ude vnzekering', dat wn111H'r1· de ofrcrtrs. die wij 1111
vc1·wachten, den omho11w mog·c li.ik mak('n. er ook mec 7.fll
worden hegonn<'n.

,\nd e rs zal

<' I'

<'Nl ni<'uwc

IH'rek eninl!

worden ge maa kt C'll z111le11 11i1·t1\rr· t·ijfc·rs nan den- Hand

0
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worden voorgelegd, opdat die kan besluiten of in <le gegeven omstandigheden de ombouw zal word en doorgezet ,
of daarmee zal word en gewacht tot de <laarvoor noodige
uitgaven meer in overeenstemming zijn m et de middeien.
Als wij echter daardoor de voorsprong zouden dreigen te
verliezen, di e wij op d e Ned. Ind. Gas Mij. hehben, dan zal
direct onder alle omstandigheden tot ombouw moeten wor-'
'
"
den overgegaan, <laar ik er eveneens van hen doordrongen,
dat anders de rentahiliteit van onze toekomstige Gasfabriek
ernstig in gevaar zal kom en. Rehter heb ik nog altijd hoop,
dat de Ned. Ind. Gas Mij. hoogstwaarschijnlijk met d ezelfdc
moeilijkheden te kampen heeft t en aanzien van aankoop
van materialen in het buitenland. als de Gemeente, en vertrouw ik dan ook, dat wij 1.onder forceering onze voorsprong kunnen hehouden.
D e heer Rutgers wenscht voor de Volkshui svesting g root e~
re bedragen t e zicn uitgetrokken. D e prijzcn zijn echter t egenwoordig zoo hoog, dat het houwen van goedkoopc woningen niet mogelijk is. Intusschen heeft d e opmcrking van
den heer Popping in d e laatste .ve rgadcring d en IngenieurDirecteur aanleiding gegeven nogmaals t e onde rzoek en of
in d e door hem aangegeven richting verhet ering mogelijk
ZOU zijn.
Het uitgetrokken bcclrag is niet groot, manr h et is
voor vcrmeerdering vatbaar, daar in d e leeningsge}<len
f 100,000.- voor <lit <loel is uitgetrokk en. Gezien d e
hooge prijzen zal echte r toch niet direct op grootc schaal
. kunne n worden b egonnen.
W e d eelen in dezcn het lot VP.n a ndere Gem eenten, en hun
pr~s tati es op <lit gebied st e mmen ons niet t ot hlijmoedig-

"'

-
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heid. In Soerabaia en Batavia kan men zeggen, dat de
pogingen mislukt zijn. In Semarang ~an men nog van
geen mislukking spreken, maar gaat rnen ook maar zeer
lan~zaam vooruit, ook om de hooge_ prijzen van de materialen.
Nu kom ik tot de opmerking van den heer Rutgers over
het ziekenhuis. I n<lerdaad moet ik bekennen, <lat de zie-

•

kenhui splannen geruimen tijd bij mij zijn blijven liggen.
Zoodt'a echter de begrootings<lruktc voorbij is, zal ik mij,
zooals ik tronwens in de Jaatst e Finantiecle Corpmissievergadering reeds in uitzicht stelde, met den mecsten
spoed daaraan wijden.
Ik hen eehter t erzak<' van de Regeerings-suhsidie niet optirnistisch gest emcl. Jn den laatsten hri ef van de R cgeering
neemt ze ee n zecr wndel"ling standpnnt in en als d e heer Rutgers zich den inhoud van dat schrijven herinnerd
had, zo11 hij nict op vedwogd e subsidif: hehhen mef'nen t e
kunn en rekf'1wn. Tnclf'rdaad hebben we niet mecr te vcrvenvacht<'n dan df' alg<'meenc suhsidieregeling ons zou toe-

•

staan.
Dit heeft mij mrzclr doen at'vragen , ot' een zickcnhuis hier
\Vcl zoo noodig is. m et h<'t oog op den finanti eelen toestand
van de Gemccntc. Hrt zo11 prachtig :z.ijn als hct kon, maar
•
hct zou beslist tr ~.rrool c offers van de gem eentenaren
eisch en. Daa rom zo11 ik li cve1· nict de weinigc heschikba r<'
•
!'ondsen gcstoken zi r n in ccn ziekenh11is, maar zien aangewend voor ziekcnzorg in algenwcn hygieni schcn zin .
lk heh met genocgen de optimistische bcschouwingen van
den hecr Rutgers ov<'r !wt succcs va n t oekorn<>tige belasting- .
voorst ellen gehoord. \ 'oor <l <' tl'n dcze gehouden pessimis-

.
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tische bescbouwingen in het toelichtend schrijven bij de
Begrooting bestond mJ. reden. Slechts _2 van de 5 voorstel- .
len werden aangenomen, nl. de progressie hij de opcenten
op de Inkomstenbelasting en de opcentenhetfing op de •Bedrijfshelasting van de Chineezen ? In hoevcrre men m et een
belastingvoorstel de juiste objecten ~reft is een kwestie, die
zeer veel van het persoonlijke inzicht afhangt en waarover
dus de gevoelens zeer dikwijls zullen uiteenioopen.
ne hea Mr. Rutgers : Ik ZOU nog met een enkel woord .
wjlJen ~mgkomen op wat ik :woeven heh gezegd. Het blijkt
dat mijne woorden <ien indruk hC'bben gewekt, dat ik ge~
bre~ aan activiteit verweten zou hcbhe11. Nicts is minder
mijn bedoeling geweest. Ik wist, <lat maa~regelen waren genomen om de ombouw van de Gasfabriek zoo spoedig mogelijk tc kun~en doen plaats hcbben, en ook waarorn daar
nog niet m ee is begonnen kunnen worden. lk b; do<'ld e alle.e r.•
te willen vragen of d e verwachting van gunstige resultaten wel voldoendf' gronden heeft. Ik heh alleen willen betoogen, dat, zooals de zaken nu staan, de re ntabiliteit gehecl
h) de lucht hangt., en willen wnarschuwen tegen tc optimistische verwachting. De tijd voor bestudeering d er Regroo·
ting voor de behandeling in de Financieele Commissie was ·
te kort, dan dat ik toen reeds mijn . opmerkingen zou
hebben kunnen maken.
Wat Uw antwoor1l hetreft over de Volkshuisvesting, ik
had niet anders verwacht. \Vaar particulit>rcn t egenwoordig niet bouwen, kan ook de Gem eente niet s doen ·d an plannen maken, die voorbereiden en aan de R egeering voorleggen. Zonder t egemoetkoming van d e R<'geering zijn .we
mschte loos, en mij dunkt , die t egemoetkoming zouden we
) )

'I"
'I
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eigenlijk wel mogen ve.rwachten.
Voor den bouw van het ziekenhuis hebben we geld aangenomen <_m der

voor\\~aarde,

dat er in 1 921 mee zou word en

b~onnen.

Nu hen ik bang, dat het weer op de lange haan
geschovcn zal wor<len. De Raad hecft hierin nu eenmaal besloten, laten we dus doorzetten. Ik heh dan ook alleen uit
den Raad een aandrang willen doen hooren om de zaak niet
te laten train~ercn maar geen verwijt aan Uw aclres bedoeld.
Aan <le aandrang tot <loorzetting van dP plannen, kunnen
we oninid<lellijk toevoegen, dat de gcnwenterniddelen hiertoe niet voldoende zijn en is het de plicht van de Hegeering
ons in staat te stellen de plannen tc ve rwczcnlijken.
DP Voor:itter: Hd g·aat rn.i. mocilijk aan om rneer te
vragen, als wij de \·nor de verbetering van dc Yolkshuisvesting uitgetrokken lecningsgeldcn aan / 100.000.- nog nid
eens hehben hcstecd. Zoocvcn heh ik echter reeds gezcgd,

..

. ' ...

> •

.

dat de prijzen momcntccl zoo hong zijn , dat het niet mogelijk :1.al zijn tegcn cen lag<' rcnteherekening tc houwen.
Over den houw van hC't ziekenhuis llCcft de Haad des- •
tijds : bcslist zondcr gcg<'\'cns van koste n van bouw en c.xploitatie. Dit hPhhcn we ccrst naderhand nog erristig moeten nagaan en met <lcn lnspecteur van d en Burgcrlijken Geneeskundigcn Dienst Dr.\Yinckd , uitvoerig besprnkcn c·n
zijn tot d<' coneTusiC' g<'ko111c11. dat de finanti celc offers liuit engewoo n zwaar zoudcn zijn. Jaarlijks zou als ik me goed

.

herinnc r, ccn hijdragc van / :Jt>.OOO . .. - in de c.xploitatic- en
onderhoudskostcn op IH't g·<·rnec11tch11dgct drukkcn krwijl
onze hijdrage in den hot1\\" op 80 a !)() niillc gcraamd wordt.
Daardoor is wcl ccnig<' twijfrl :urn de ce rstc noodzakelijkhe id ge t·ez<~ll. Dit p es-; 11111-;111t· i~ 11og aanzic·nlijk ve rst e rkt

'
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nu de Reg~ering wel de ziekenzorg met beide handen aan
de Gemeente wil overdragen, maar geen verhoogde subsidie
in uitzicht stelt, ook niet voor Makassar.
,Daar geen der !eden verder algemeene beschouwingen
wenscht te houden, wordt overgegaan tot artikelsgewijze
behandeling. ,
Eerst komt aan de beurt de Begrooting voor het Passarbedrijf. Evenals de beide andcre Bedrijfsbegrootingen, die
van de Stecnbrekerijen en van de :\lagazijnsdienst en
'Verkplaats, wordt ze zonder discussie of stemming aangenomen.
Daarna komt in hchandeling <le Ontwerp-gemecntcbegrooting.
ne Vonrz itter: Daar cnkele cijfers vcrkecrd Waren, is het
noodig gewecst een verbcterblad te roneografceren,
en ver.
zoek ik de heercn dienovercenkomc;;tig cle Begrooting te wijzigen.
Bij de 2e afdeeling d er Uitgaven licht de Voorzitter toe,
dat art. 23 elk jaar opnie uw moct worden goedgekeurd . Dit
geeft den heer \Vicland aanleiding te vragen of de weduwe
nog niet he rtrouwd is.
De V oorzittcr : N og n ict.
'
O\rercenkomstig het voorstel wordt hesloten.
Bij de 5e af<leeling, art.71 vraagt <le hee1:' Noeroeddin mlichting, over hoeveel paardcn deze kosten rnoeten worden
v erdeeld en op hoevecl het uitkornt per paard en per
(

'))

ma~.nd.

De Vo1Jrzittcr: H et komt uit op ongeveer f 24,50 per
paard en pe r maa nd.
Bij d e oehandeling der Ontvangsten, merkt de Voorzit-

•»

'
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-- 385 tcr op, dat de Regeering nog niet heeft

beslist inzake de

20% van de bruto-opbrengst van de Varkensslacht.
Daar<loor zal het noodig zijn dit ondcrclcel voorloopig
V(~r mcmorie op tc brcngen, en in vcrbancl hiermedc
:" telt hij voor de onderdeclcn 1 !l, -i 1., 52 en !l resp. te vcrhoogen met

f

1000.-,

f

1000.- ,

f

1000.-

m)

500.-

All e !ed en gaan hiermede accoord en word cn clienovcreenkornstig wijzrgingcn aangcbrncht.

DC' B eg rooting g<'cft verdcr g('cn a:rnleiding· tot opn1 r rkingen of hcs prcking·en e n wordt zonrl r r lioofd elijk c stemming

aangcnolllen.

Punt 3. Voorstel om aan de opbrengst der geldleening groat f 500.000.- in afwijking van
art. 7, al. I

van

het Raadsbesluit van 1

December 1916, no. 135/30 tijdelijk tot een
bedrag van f 67.850 -

een andere · be-

stemming te geven (Brief no. 2638/9).
Dr· Vnnr : il/;T : Dit st:iat in onmid<lellijk \'crlrnnd met d e
Begrooting. Ond r rd crl ;il is slC'cht.s voor C'C'n dccl gc<lekt
door hij hct aa11g·nn11 d c r kcning· dnarvoor bcstemrlC' bcdra-

•

gen. Ik stcl 1111 \-o()]' cc 11 YC'rdcr bcdrng vnn / o7.8;)0. - van
de leeninasctC'
l !ll 7 ti1"d
clij' k tC'r VC'rdcrc dckking
..., ;o-:, ldc11 ,·an
•
v~n <lit ondcrr!C'cl t r g·cbrnikcn. cn zal hiC'rop tocstcmming

van d e Rccrecri 11 o· ·
l"'\

~

o'('\Taa ,....,
(I'd

:--.

nwct c11 word c11. I k std voor

·die toestcmrning· c·onl'nrrn hct l bckcnd ernwept-hesluit aan
t e vrage n.

. Aldus wo r<lt hes lot1 ·11 .
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Punt 4. Omtrent het verzoek van de Makassaarsche Renclub om afstand van een deel van
het Koningsplein voor een jaar (Brief no .

.

2554/8).

De Voor::.ittcr : Zooals de heeren uit de- toelichting heb:
hen gezien is de Finantieele fommissie er tcgen <lit verzock
toe te staan. Om verschillende redenen, 11iteet'.lgezet 'in mijn
schrijven van 10 December, heh ik echter gcrneend v66r de
verleening te mocten a~viseercn.
De !terr Popping: ,,.e h<.>bben hier k doen met een vereeniging, die is opgericht met het vooropgezcttc doel van
amusement. Op den kcper heschouwd is het oogmerk alleen:
plezier en dobbelen. De gelegenheid tot dobbelen is hicrdoor opengesteld voor Europcnanen, Chineezen en lnlanders. En waar in het openbaa.r altijd streng tegen dohhelarij
wordt opgetreden, gaat het m.i. niet aan het. voor deze vereeniging oogluikend toe te staan.
Ook het bezwaar van ecn anderterrein
t.e vinden mag m.i.
.
niet gelden, terwijl het nog de vraag is, of dit wel een hezwaar is. Buiten de stad is wel dcgelijk gesehikt terrein te vi~den. En we moeten wel on<ler het oog zien, dat als we
nu de vergunning voor een jaar verleenen, we er hoogstwaarschijnlijk voor het vcrvolg ook aan vast' zitten.
De hccr W idand : Ik bcn het. hcelemaal niet met den hecr
Popping cens, dat het hoofd<loel ~is pleziei:makcn en dobbelen. De vereeniging is opgericht o.m. ook met hct doel :
de verbett'ring van het paardenras, cn zal <lat hoofddoel later uitbrciden met hH organisecren van vee-tentoonstellingen.
I

~

.•·'-"'

.~I •
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"Vat het dobbelen d oor Inla nd ers betrcl't zouden die Inla nd ers lid van de rcnverecniging moet cn :t.ijn, wat hcusch

t.

niet h et _gcval zal zijn.
.{)f hen Pupping: Dan zou ik aan de tocstcrnrning d e Yoorwaarde willen verbinden, <lat a lk kansspdcn verbodcn zijn .

',•

•. ·1

D .: heer W i f'land: Dat staat huiten d e hcmocienis van de

Gemecntc. In besloten kring :t.ijn kanss-pel c11

toegelaten.

De h1'cr P1q!pin!J,: Ik blijf bij mijn opinic.
De heer 1'1-'iid:erlin: Kan de hee r Wieland mij vertcllm wat
er door de vercenig-ing al gedaan i-; \ ' 001· l1 aa r hoolddoel.
D1' lu:er Wieland: Er is nog niet v ecl in di e richti11 g gedaan
maa1· dat kan ook niet. D e veree niging hcstaat ec rst een
paar m aanden en er is nog gccn voldocndc fina11ti e clc zckerhcid, di e het ve'i·dcrc bestaan waarborgt.
/Je h 'l' f' IJ'tfrl; ··rlt'.11: La t en we da11 wachtcn tot e r iets gedaa n zctl ziju. Welke vuorbereidingen zijn <'I' i11t11ssc hm gcmaakt.
· Df' lu·1·r IVil'lruu/: Jlet vragcn van rec htspe rsoon aa11 d e
H ege!:' rii1 g is <'l' ('l'll heg-i 11 van.
De heer .ll r. N.11/ ~1'!"s: lk sl11it m1,1 aan bij dcHH.Popping
en \Vackel'lin . A.ls pc rsoon zou ik nict tege 11 hct nTlecnen
van de vcrg unning :t.ijn. maa r als Haadslid ben ik het. wcl.
Als we de toestc-111111i11g· g-even , korn cn aanstonds d e tennisclub en voetbakfl11 hs. d ic ook va n hct Kon ingsplei 11 g"f'b l'll ik
willcn maken 0111 soo rt gd ijkc faeiliteit en vrag!:'n . En
di~ he bbcn ho vc n de 1Tn ve 1Tcnigin g nog voor, dat Zf' bcooge n d e vcrbetering- van het 111 c 11~c·lwnras . D e t cn n iselu h
heel't, mce n ik. d est ijds l'l'tds verzoclit l'Cll pa v iljoeut j c
t e mugen bo uw<·n en dat i-; 11iet tocgc-;ta:.111.
1

..

...

•

D e eenigc redcn, die de rcnvc recniging kan d uc11 gelden ,

..·'"
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"

is wat ze in de toekomst zal doen. ~ tot .nu toe hebben we ·
niet veel voortvarel}dheid gcmerkt. Wei zijn met koortsachtige haast 2 rennen ·gehouden, maar van tentoonstellingen

is nog niets tc bespeuren.
'Vat h et dobbelen door Inlanders betrel't, dat d e heer \Vieland als niet zoo erg voorstelt, 01ndat er toch maar weinig
Inlanders lid zijn, moeten we in hct oog houden, <lat de Inlanders buiten staan en het dobbelcn ondernhen absoluut
niet te controleeren is. Ik acht een eventuecle toestemming
niet in het bclang van Inlan<lers en ·Chineczen.
De heer Tmostwijk : Ik kan het er niet mce ecns zijn, dat
er heel geen nut in een renvereeniging zou stekcn. Ik heh
hct m eegemaakt op Padangpandjang en Fortdeko~k en heh
er gunstige resultaten van gezien. Znlk een vcrceniging kan
echter zonder totalisator nict bestaan, daar het de hoof'dbron van inkom'>ten vormt. Laten we dezc vereeniging,
die werkelijk nut zou kunnen stichten, voor ccn korte tijd.
cen fai·re kans geven, dan kunncn we zien, waartoe ze in staat
Eventueel kan de toestemming dan verlengd worden.
Geven we echter die toestemming niet, dan gaat de vereeniging hopeloos te gronde.
De ht~er Mr. Rutgers : De heer Troostwijk is plus royalist
que le roi. Hij spreekt or nu al over de toestemming eerst
voor een jaar te gevcn en die cveritueel te verlengcn ? ·
De heer Troostwijk : Dat zal niet noodig zijn, als de vcreenigin!? na dat eerste jaar, ook door de f'aciliteit die nu gevraagd wordt, finantieel sterker staat.
D e heer W empc : De bczwaren, die ik hier hcb hooren opperen, zijn meerendecls in algemeen moreelen zin, t erwijl er
ook zijn van materieelen aard. Toch geloof ik, dat het goed

"
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zal zijn, daarover hecn tcstappcn. Wij leven in een tijd, datde
sport in alle opzichten wordt aangemocdigd en daar behoort
de paardensport ook toe. Het blijv en staan der gebouwtjcs
012 het Koningsplein behocft niet zo<J zwaar te tellen. ·we
kunnen t e <lien aanzien eenige eischcu stellen en dan geloof
ik dat een plein ab het Koningspkin door eenige kleine
nette gebouwtjes niet ontsienl ,,;al wordcn.
Het groot.t! voordet:tl m.i. vcrbondcn aan hct bestaau .van
dergelijkc vereenigingen is, dat ze ons ook eens cen pleziertje bezorgcn. Zouden we zoo strcng oordeckn over het verkeerd e, dat eraan verbondcn is, dan zou er langzarnerhand
geen plaats meer zijn voor plezicr. Ilet grootstc dee! van het
publiek vie rt dat plczicr op ccn zce r matigc wijze. Latcn we
hen om de wc inige pcrsonen, die tot cxct·sscn overslaan , dat

!'·

'·

plezicr ni et unthoud en.
Daarbij ko111t, dat d e Jnlandschc bevu lking grout be lang
stelt in races en in all es wat met paardcnsport. vcrhand
houdt e n is het volgen-; rnij we! goed di e bclangstclling aan
tc mocdigen.
Laten we d tts de mon' t'le <'iselH'n niet tc zwaa r laten tellen, waar die op dt' grnutc massa door slcdrts cnkclc pcrsunen wordcn ovl'rtreden.
Dt: Vn,·r::. i:tfl'I': lk 111c·t·11 ook dit ontluik<'nd

•

initiaticf

wat t e moeten -tcgcmoct kollll'n. Ook kunn en \\'(' aan 011zc
toest emming voonrnardc11 verhinden. Ik wcct,

dat het in

<l~

bedoeling ligt in de tocko111st ni ct 111cer van het Koningsplein gebruik tc maken , waarop de vcrceniging met
haar bcpcrkt c 111iddck11 titans nog is aangcwczcn. Men
hee ft al ecn and<'r tcrrl'in op het oog, 0 111 d a t in combinat.ic

met anderc sportverec nigingcn t c exploitec rcn .
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Hc.t lijkt mij ook een groot gemeentebelang, een derge'
lijke vereeniging met genoegen en ontspanning als doel.
Ook de veredeling van hct paardenras is van algemeen be1ang. Ik herinner mij van mijn colleges in I.. an<l-en Volkt;,nkunde : de Sandalwood, de Batakker en de Makassaar als
de bestc rassen te hcbbcn hooren noemen door' Indic op
het gebied van paarden voortgebracht. En bij de vele paarden .dic ik hier heh gczien, was er geen, waarvan zoo op het
oog onmid<leHijk zou kunncn worden getuigd : <lat is een raspaard. Het Makassaarsche paardenras is hard achteruitgaande en m.i. moet de Raad dan ook medewcrken om het
oogmcrk van de Renvereeniging : de verbetering van het
ras, te steunen en zou ik hct zeer betreuren, als de- Raad
door zijn beslissing de Renverceniging zou dupeeren en aan
haar hestaan ccn spocdig eind zou maken.
De stemming heeft resultaat, dat het voorstel wordt aangenomen met 6 tegen 3 stemmen (tegen stemden de HI-I
Rutgers, Wackerlin, en Popping).

Punt 5. Opzegging-· huur van het stuk gemcentc~rond, gelegen · tegenover de ,,Harmonie"
waarop thans bet reclamebord · van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente geplaatst .is (Brief no.

2561/S):
Wordt zonder nadere besprcking goedgekcurd.

.J

- Punt 6. Procesverbaal tot afkeuring ·en afschrijving
van een paard van den reinigingsdienst.
Alie leden gaan met het voorstel accoord.

-

39(
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Punt 7. Voorstel tot vastste ling der Makassaarsche
Verkeersverordening ( Rrid no .
:

586/ 13).

.

Dit wordt or. voorstcl vnn den Voorzitter, in verband
.
met het late -uur, aangcho11den voor ccn volgenck vergadering.

Punt 8.

5-tu~l<en ter kennisneming.

Vonrzitta : Ik stel voor de volgende stukken ter kennisneming aan -te nemen :
1.
Schrijven van den Ingcnicur-Dir .xtcur dcr Gemcentewerken van 29 Novemlwr l9Hl No. 1788/i , houdcnde aanbieding maandvcrslag over October 1919
met bundel kqstprijzen.
2.
Gouvcrnementsbesluit dd. 17 Novcmbcr 19rn No. 17.
houdcnde instelling eencr Commissic, die tot taak
heeft om aan de hand van ccn stclselmatig ondcr_zoek
<ler wetgeving aan te gevcn wclk <lccl dC'r algemecnc bcstuurstaak voor uitvoering door Locale Bcsturen in aanmcrking komt, enz.
3.
Idem dd. -t. ~ov<'mher HH9 No. 55, houdenclc nadC're
wijziging en aanvulling der H1111reo111missie-ordonnantie (Staatsblad l!H8 No.288).
4.
Burgcmecs~rsbesluit dd. 30 November 191 !) No.
260/13, oetreffend e d e sluiting der saguwcervcrkoop• plaats in kampong Baroe.
5.
Schrijven van den Rooimccstcr, houd cnde aanhieding verslag bctreft'cnde BCllm- en \YoningtoC'zicht
over hct 3c kwa rtaal rnrn.
6.
T elegram van den EcrstC'n Go11vernemcnts SeC'rctaris
f)p

l)

•
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te Buitenzorg dd. 3 December 1919 No. 77/P en
Gouvernements Besluit van 1 December 1919 No. 30,
· omtrent bekrachtiging van's Raads-lceningshesluit dd
27 Mei 1919 No. 127 /9.
7.
Burge~eestersbesluit
dd. 8 December 1919 No.
260/13, omtrent, het verleenen van vergunning tot
verkoop van sterken drank voor gebruik ter plaatse
van verkoop aan den heer S. Z. Creet, eigenaar van
het Oranjehotel.
8.
Telegram van den Eersten Gouvernements Secretaris
dd. 6 December 1919 No. 96/SS, betreffende goedkeuring van 's Raads-verordening tot opcentenheffing
op de Redrijfsbelasting van Vreem<le Oosterlingen en
aangaande het nog in behandeling zijn van hct voorstel tot gedeeltelijke afstand van c~e opbrengst <ler
Varkensslacht belasting.
9.
Schrijven van den geneesheer Th. H. M. Platte d(t
. 8 December 1919, houdende mededeeling, <lat de
Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek, de heer W.
A. Affourtit door hem lichamelijk geschikt wer<l bevonden om in vasten dicnst bij de Gemcente tc worden opgenomen.
10. Burgemeestersbesluit dd. 11 December 1919 No.
274/5, omtrent dienstneclerlegging ~ran den eersten
klerk ter Gemeentesecretarie \V. A. Rembet, alhier.
11. Zendbricf van den Assistent-Rcsident van 15 Dect!mher 1919 No.7026/D6, houdende aanbieding missive
Commissaris van Politic, betreffendc hct opvangen en
afmaken van losloopendc honden;
12. Schrijven van den Ecrsten 9ouvernement.s .Secre~
)

•
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taris van 5 December 1919 jl. No.3282a /II, houdende
aanbieding Gouvernementsbesluit van 5 December
1919 No.I, betreffendc goedkeuring Raadsvcror<lening
, van 4 Februari 1919 tot hcffing van opccnten op de
aanslagen in de belasting op de bedrijfs- en an<lereinkomsten in de Bezittingen buiten .Java en Madoera.
13. Naschrift van den Gouverneur van Cclebes en Onderhoori~hedcn dd. 20 December mm No. 563/D6,
gesteld op het afschrift telegram van het Hoofd van .
den Burgerlijken GenC'cskundigcn Dienst van rn December t.v. No. 10.56, omtrcnt d e rcis van Dr. Lcsk
voor het verleenen van chirurgisehe hulp.
Daar gcen der stnkken aanleiding g'f'(-ft tot op- of aanmcrkingen, gaat men over tot d~:
RONDYRAAG.
Daar nieman1l het woord verlangt , sluit de Voorzitter tc !) uur . ~;j de vcrgadcring, na de !eden c·en aange-

•

naam uiteinde van hct oude en ecn nng prf'ttig·er begin
van hd nicmre jaa r tc hf'bbcn tof'gnwnseht.
Ucn rrcsteerd in de \' crgad1·ri11g
v:rn 20 .Januari l!l~O.
De Burgerneestcr.
DAl\IBHI~K.

')
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•
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Al PH AB.(TI SCH RE 6IST ( R. ·
Bl adz.

Begrooting.
Vaststelling der Begrooting van Uitgavcn en
Ontvangsten der Gemeente Makassar vuur het
dienstjaar 1920 en de <laarbij behooren<lc <lrie
Bedrijf'sbegrootingen

369.

Diversen.
Discussies gchou<lcn over de vraag of ecn renelub een (;e111eentebelang vcrtcgcnwoonligt
Door den Yoorz;ittcr uitgcsprukcn heilwensch
voor het cinde van het oude en hct begin van
het nicuwc jaar

:386.

Gasfabriek.

••

Vragcn van het li<l l\lr. H.utgers umtrcnt hct
niet tot uiting ko111e11 in de Bcgrooting van de
plannen tot
,, ombouw <lcr Gasf'abriek
\'erzekering van den \·uurz;itter dat indien de
umbouw <lcr Gasfabriek l1togclijk is ol' nuoJz;akclijk rnocht wurdcn, daartuc onverwijld
vuorstellen zullen wor<lcn gcdaan

Geldleening.
Voorstel om aan de opbrcngst der gel<llceniug

:37~.

37!J.

.
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.
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.
Bladz.

groot f 500000.-- in afwijking van art. 7 al.I
van het Raadsbesluit van I December 1916 No.
135/30, tijdelijk tot een bedrag van f 67&50.- ,
.
.
een andere bestemming te geven

•)

385.

Gronden • .
OP'zegging huur van het stuk Gemeente'grond,
gelegen tegenover de ,,Harmonie" waarop
thans het reclamebord van de Algemeene Mij.
van Levensverzekering en: Lijfrente geplaatst is

390.

Gronden in Beheer.
Verzoek van de .Makassaarsche Renclub om afvan een <leel van het Koningsplein voor
.een Jaar
.
~tand

386.

lnventaris.
Proces-Vcrbaal tot afke uring en afschrijving
van een paard van den H.einigingsdienst

a9o.

_Notulen.
Arresteering van de Notulen der Vergadering
van 2 December 1919

368.

V erordeningen.
De ver<lere behandeling rler Makassaarsche
Verkeersverordening wordt aangehouden tot
een volgende vergac.l ering

Volkshuisvesting•
. Opmerkingen van het lid Mr. Rutgers over de

391..
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III.
Bladz.
Volkshuisvesting

372.

Ziekenhuis.
• Aansporing van het !id 1\fr. Rutgers tot het
nernen van maatregelen met bctrekking tot de
oprichting van een Ziekenhuis
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