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Raadsvergadering.
Smilde, 22 Oct. Tegenwoordig de heeren H. van Veen, P. Wessemius, J. Joffers, M.A. Hoogerbrugge,
mr. P. van der Veen, J.H. Kijmmell, E.R. Homan, Cs. Fledderus, J.H. Wind en de voorzitter.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
Aan de orde worden gesteld:
1e. Ingekomen stukken, waaronder een dankadres der beide veldwachters voor de verhooging van
hunne jaarwedden. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
2e. Gemeenterekening over 1872. - Na behandeling der op- en aanmerkingen van Gedeputeerde Staten
wordt besloten de rekening weder aan dat collegie toe te zenden.
3e. Verzoek van J. Pieters, hulponderwijzer te Kloosterveen, om eervol ontslag uit zijne betrekking
Wordt met algem. stemmen toegestaan.
4e. Begrooting van het burgerlijk armbestuur, dienst 1874.
Alle posten van ontvangst worden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, zoomede die der
uitgaven, behalve op hoofdstuk 1 art. 6. Jaarwedde boekhouder-secretaris en hoofdstuk 1 art. 3
Jaarwedde directeur.
De heer Hoogerbrugge zegt, dat, nu de Raad in de laatste vergadering besloten heeft den post
“boekhouder-secretaris” te behouden, het zijne wensch is, dat het salaris niet wordt verlaagd. Evenzoo
hoopt hij ook, dat de in de memorie voorgestelde bezuiniging op het tractement van den directeur à f
1.50 per week door het armbestuur niet in toepassing worde gebragt.
De heer H. van Veen is van een geheel tegenovergesteld gevoelen en wenscht gebruikt gemaakt te
zien van de bezuiniging, die wordt voorgesteld.
De heer Hoogerbrugge zegt, dat dit geheel af zoude wijken van het vroeger uitgedrukt beginsel, om
de betrekking van boekhouder-secretaris te laten vervallen, doch, nu de Raad besloten heeft die te
laten bestaan, vindt hij geene gegronde reden, en voor al niet in dezen tijd, nu het tractement van elk
ambtenaar verhoogd wordt, om dat van dezen te verlagen. Wat de verlaging van het tractement van
den directeur aangaat, met het oog op zijne benoeming, noemt hij dat knap eerlijk en stelt daarom
voor, bij het armbestuur er op aan te dringen, die bezuiniging niet toe te passen.
De heer mr. van der Veen is van oordeel, dat met het oog op de memorie van toelichting die posten
moeijelijk te scheiden zijn en ziet ook niet in, waarom de Raad verlaging zoude aannemen, daar de
memorie duidelijk uitdrukt, dat het wordt voorgesteld om den Raad te bewegen den boekhoudersecretaris te behouden.
Nadat nog de voorzitter en de heeren Wind, Wessemius en Joffers het woord hadden gevoerd, werd het
voorstel, om het salaris van den boekhouder-secretaris op f 125 te laten, in stemming gebragt.
Voor de hh. Wessemius, mr. van der Veen, Kijmmell, Hoogerbrugge en de voorzitter.
Tegen de hh. van Veen, Homan, Fledderus, Joffers en Wind.
Daar de stemmen staakten, wordt het voorstel tot eene volgende vergadering aangehouden.
De voorzitter vraagt approbatie tot verkoop van de afbraak der schuur van het gemeentehuis.
De heer Hoogerbrugge vraagt dienaangaande eenige inlichtingen en wenschte te weten wie gebruik
van den paardenstal mag maken, die in de nieuwe schuur is.
De voorzitter acht, dat het de bedoeling van den Raad is: alleen de raadsleden.
De heeren mr. van der Veen en Hoogerbrugge meenen: voor ieder die voor zaken in het gemeentehuis
wezen moet.
De heer Wessemius doet in dien geest een voorstel, waarop met algemeene stemmen wordt besloten,
dat de stal tot algemeen gebruik zal openstaan.
Vervolgens wordt met algemeene stemmen besloten, op voorstel van den heer Wessemius, om bij
Gedeputeerde Staten er op aan te dringen, om de herstelling aan de kunstwerken op de Hoofdvaart één
maand uit te stellen.
Daar er niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering.
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+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 27 Oct. Ook ds. B. Mossel te Renkum heeft voor de beroeping
herwaarts bedankt, zoodat onze gemeente nog steeds vacant blijft.

