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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1874 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 10 Aug. Afwezig de heer N.E. Servatius. De notulen der vorige vergadering worden 

gelezen en gearresteerd. 

Aan de orde wordt gesteld: 

Een verzoek van den hulponderwijzer Bergsma, werkzaam aan de school van J. Venekamp, om 

tegen 31 Augustus e.k. eervol ontslag te mogen erlangen uit die betrekking, wegens benoeming 

naar elders. Wordt verleend. De voorzitter stelt voor, om voor die vacerende betrekking eene 

oproeping van sollicitanten te doen op dezelfde voorwaarden als door den Raad ten vorigen jare is 

vastgesteld, welk voorstel wordt aangenomen. 

Eenige verzoekschriften om gratificatie en vaststelling van het suppletoir kohier. Deze zullen op 

voorstel van den voorzitter met geslotene deuren behandeld worden, nadat de volgende punten zijn 

afgedaan. 

Het proces-verbaal van de opneming der gemeentekas. Wordt voor informatie aangenomen. 

Eene missive van Ged. Staten, houdende goedkeuring op het besluit van den Raad, omtrent de 

verplaatsing van den tolboom op den weg naar Norg en Roden. Wordt voor informatie 

aangenomen. 

De rekening van de ontvangsten en uitgaven over 1873. Deze wordt gesteld in handen eener 

commissie, bestaande  uit de hh. H. van Veen, Jan Drenthen en J. de Vries. 

Een voorstel van den voorzitter, om aan de uitgaven op de begrooting van het loopende jaar twee 

nieuwe posten toe te voegen. De eerste is ten bedrage van f 142.28, welke som door de gemeente is 

voorgeschoten, om de kleederen en het beddegoed te onteigenen van het in den nacht tusschen 6 en 

7 December 1873 aan de cholera overleden kind van C. de Jong en Cornelia Blomsma, in de 

verwachting, dat dit bedrag, ingevolge Koninklijk besluit door de Regeering zou worden 

gerestitueerd, ’t welk echter door de algemeene Rekenkamer, op grond eener verkeerde aanhaling 

der wet of verkeerde toepassing, is geweigerd. Wordt besloten zich hierbij neder te leggen en de 

nieuwe post goedgekeurd. De tweede post is ten bedragen van 6 cent, welke som aan de gem. Norg 

over 1873 te weinig is betaald. Wordt eveneens goedgekeurd. 

Een voorstel van burg. en weth., om een rijweg aan te leggen naar de algemeene begraafplaats te 

Kloosterveen, achter de groote kerk, van af de voorste sloot. De rijtuigen moeten nu voor aan het 

hek blijven staan, terwijl het lijk op de baar naar achteren moet gedragen worden; volgens het 

voorgestelde plan zullen de rijtuigen zelf naar achteren kunnen rijden. De kosten zijn geraamd voor 

een nieuw hek, dammen en den rijweg op f 120, waarvan kerkvoogden f 50 willen bijdragen, en de 

gemeente dus eene uitgaven van f 70 zou moeten doen. Wordt besloten om tot het maken van den 

rijweg over te gaan. 

Daarna komt nogmaals ter sprake de Tenterigedraai. Ingevolge opdragt van de vorige vergadering 

heeft de voorzitter zich vervoegd bij Otte Bruins, om inzage te bekomen van het contract der 

onderhoudpligtigheid. Hij is daarin echter niet geslaagd. Intusschen hebben zich eenige ingezetenen 

belast met het doen rondgaan eener lijst, waarop voor f 107 is ingeteekend. Er is nu nog een tekort 

van f 13, daar de nieuwe draai moet kosten f 120. De volmagten verzoeken nu, om de f 13 uit de 

gemeentekas te mogen erlangen. Daar de meeste leden hiertegen bezwaar hebben, eensdeels uit 

vrees voor meerdere aanvragen tot  bijdrage voor andere draaijen en bruggen, anderdeels om niet 

aangemerkt te worden als onderhoudpligtige ten aanzien der school van Meijering, hoewel de heer 

Wessemius zeer betreurt, dat deze goede zaak geen meerderen steun bekomt, stelt de voorzitter 

voor, om de onderhoudpligtigheid niet te erkennen en wegens antécédenten het gevraagde subsidie 

niet te verleenen. In omvraag gebragt wordt dit voorstel aangenomen met 9 tegen 1 stem, die van 

den heer E. Homan. 

Voor de voordragt aan Ged. St., voor het benoemen van 2 nieuwe leden van het collegie van 

zetters, welke voordragt noodig is wegend de periodieke aftreding van de hh. Joh. Drenthen en 

H.P. Sickens, worden gekozen de aftredende leden en de hh. C. Fledderus en J. Homan Kijmmell. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de openbare vergadering gesloten. 

 

 

 


