blad 1872o1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 10 SEPTEMBER 1872

Raadsvergadering.
Smilde, 7 Sept. Tegenwoordig de heeren Homan, Drenthen, van Veen, Wind, Hoogerbrugge, Joffers,
Fledderus en de voorzitter.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen.
De heer Hoogerbrugge vraagt inlichting, betreffende de rangschikking de personen op de voordracht
der zetters.
De voorzitter zegt, dat J.W. de Vries, die de meeste stemmen erlangde, bovenaan was geplaatst,
daarna G. de Jonge, J. Roemer en O. Bruins.
De heer Hoogerbrugge bedankt den voorzitter voor de gegeven inlichting, waarna de notulen worden
goedgekeurd.
De voorzitter deelt mede, dat mr. P. v.d. Veen kennis heeft gegeven door ambtsbezigheden
verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen.
1. Benoeming van een wethouder door periodieke aftreding. Met algemeene stemmen wordt de heer
N.E. Servatius herkozen.
2. De commissie tot het nazien der rekening van ’t burgerlijk armbestuur brengt schriftelijk rapport
uit en stelt, na een paar kleine opmerkingen, voor de rekening goed te keuren.
De heeren H. van Veen en Hoogerbrugge voeren hierover het woord. De eerste is van meening, dat
er in den zomer bij de bedeelingen niet genoegzaam op de niet behoeftigen der bedeeling wordt
gelet. De laatste doet vooral uitkomen, dat de onverschilligsten en onbeschaamsten den voorrang
schijnen te hebben, en staaft met voorbeelden, dat zij die in den zomer hun patroons het meest
bedriegen en benadeelen, in den winter de eerste en meestbevoorregten zijn. Hij acht die methode
onnatuurlijk, vreest dat zij op den duur zeer schadelijk zal werken, en hoopt dat het armbestuur niet
alleen er op zal letten waar wezenlijk behoefte is, maar tevens daarop waaruit de behoefte
voortvloeit.
Nadat de voorzitter noch eenige toelichtingen heeft gegeven, wordt de rekening met algemeene
stemmen goedgekeurd.
3. De commissie tot het nazien der gemeenterekening over 1871 brengt bij monde van den heer Wind
rapport uit. Zij stelt voor de rekening goed te keuren, maar mag evenwel niet verzwijgen, dat het
hooge cijfer, zoo voor bureau als schoolbehoeften, zeer in ’t oog is gevallen, en moet er de
opmerking bij maken, dat de materialen, vooral de potlooden op de scholen, veel te wenschen
overlaten. Geen pluimpje voor de schoolcommissie!
De heer Hoogerbrugge (lid van de schoolcommissie) dankt den heer Wind voor de opmerking, en
houdt zich verder voor dergelijke opmerkingen gerecommandeerd, doch verzoekt aan den Raad om
een reglement of instructiën. Te vergeefs was daartoe bij den voorzitter aangeklopt, en toch behoort
de commissie zijne verpligtingen te kennen.
De voorzitter (lid der schoolcommissie) zeide, in de papieren der gemeente eene instructie voor die
commissie te hebben gevonden.
De heer Hoogerbrugge verzocht den voorzitter om een afschrift en belooft den Raad dat, indien zijne
instructie hem er regt toe geeft, de potlooden zijn oog niet zullen ontsnappen.
De rekening wordt daarop met algemeene stemmen goedgekeurd.
De voorzitter geeft te kennen dat de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid zijn ingekomen,
doch daar deze zijn eigen persoon betreffen, draagt hij het presidium op aan den wethouder Homan.
Deze benoemt de heeren H. van Veen, J.H. Wind en M.A. Hoogerbrugge om de geloofsbrieven te
onderzoeken. Bij monde van den heer M.A. Hoogerbrugge brengen deze rapport uit, dat de stukken
in orde zijn bevonden en de commissie tot toelating concludeert. Daartoe wordt besloten, waarop het
nieuwbenoemde lid wordt binnengeleid en den voorzittersstoel weder inneemt.
Nog was ingekomen een adres van de hulponderwijzers van Kloosterveen-Hijkersmilde,
verzoekende dat hun salaris van f 300 op f 350 worde gebragt.
De voorzitter acht dit onaannemelijk, vooral met het oog op de andere geëmploijeerden.
De heer Hoogerbrugge stelt voor het adres naar de schoolcommissie te renvoyeren, teneinde daarop
te dienen als conderatie en advies. - Wordt conform besloten.
Nog is ingekomen een adres, maar de voorzitter acht het wenschelijk dit in eene besloten vergadering
te behandelen. De deuren worden gesloten en na ¼ uur de zitting weder geopend, die daarna door
den voorzitter wordt gesloten.
(Bovenstaand Raadsverslag wordt ons ter plaatsing gezonden, met de belofte van geregelde
toezending ook voor het vervolg.
Red.)

