blad 1874s
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1874
Raadsvergadering.
Smilde, 5 Sept. Afwezig de heeren E. Homan, M.A. Hoogerbrugge, mr. P. van der Veen, H. van Veen en Johs.
Kijmmell.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd, nadat de heer J. Wietzes de Vries zijne
bezwaren heeft te kennen gegeven omtrent het besluit der vorige vergadering tot het maken van een rijweg met
de daarop te plaatsen hekken en dammen naar de algemeene begraafplaats voor Kloosterveen en Hijkersmilde,
daar er tusschen kerkvoogden en ’t Gemeentebestuur wel eens conflicten kunnen geboren worden en
eerstgenoemden den toegang konden ontzeggen voor de lijkwagens, terwijl in dat geval de toegestane gelden
nutteloos zouden uitgegeven zijn.
De voorzitter dankt den heer de Vries voor zijne opmerking en zal een contract opmaken van de tusschen
partijen gesloten overeenkomsten.
De heer Servatius zegt, dat er nimmer groot bezwaar kan komen, daar de tuin van den onderwijzer Venekamp
ook toegang tot de begraafplaats verleent, die toch een eigendom der gemeente is.
De volgende ingezonden stukken worden medegedeeld:
1. Missive van Ged. Staten, houdende goedkeuring van de aan de begrooting voor 1874 toe te voegene post ad f
141,59, welke gelden aan C. de Jong en C. Blomsma zijn betaald uit de gemeentekas voor de onteigening der
kleederen, beddegoed enz. van hun in den nacht van 5 op 6 December 1873 aan de cholera aziatica overleden
kind, welke gelden ingevolge de wet door de gemeenten worden voorgeschoten en door het Rijk teruggegeven;
genoemd bedrag werd echter door de Algemeene Rekenkamer geweigerd, wegens eene verkeerde toepassing
der wet. De missive wordt aangenomen voor kennisgeving.
2. Missive van Ged. Staten, houdende goedkeuring op de uitkeering aan de gemeente Norg van de opbrengst
van den halven tol op den weg van Smilde over Norg naar Roden ten bedrage van f 91. Wordt aangenomen
voor informatie.
3. Missive als voren, houdende goedkeuring der gratificatie van f 75, toegekend aan den hoofdonderwijzer
Meijering, voor zijne dochter, die tijdens de vacature van hulponderwijzer aan de openbare school te
Hijkersmilde als kweekelinge fungeerde. Wordt aangenomen voor kennisgeving.
De voorzitter stelt voor, om voor dat bedrag eene nieuwe post aan de begrooting toe te voegen en zulks te
vinden uit de pot voor onvoorziene uitgaven.
De heer Servatius is van meening, dat dit wel gevonden kan worden uit de post: uigave voor kweekelingen,
hetwelk door den voorzitter, die zijne meening toelicht, niet wordt beaamd, waarna conform diens voorstel
wordt besloten.
4. Missive van Ged. Staten, houdende goedkeuring van de nieuwe post ad 6 cent, welke som te weinig is
betaald aan de gemeente Norg. Wordt voor informatie aangenomen.
Ingekomen is een verzoekschrift van den hoofdonderwijzer J. Venekamp, die wegens het vertrek van den
hulponderwijzer Bergsma en in aanmerking nemende de talrijkheid zijner scholieren, verzoekt, dat er een
kweekeling op zijne school wordt geplaatst.
De voorzitter licht het verzoek toe. Hij heeft den heer Venekamp gesproken, die hem mededeelde, dat een
zoontje van de weduwe Vennik alhier wel genegen zou zijn, tegen eene kleine tegemoetkoming, als zoodanig
werkzaam te zijn, welligt tegen eene gratificatie van f 5, die hij voorstelt toe te kennen.
De heer J.H. Wind meent, dat de heer Venekamp eene toelage van f 25 bekomt voor eene kweekeling. Zijn
zoon, die als zoodanig fungeerde, is niet meer op de school. Hij kan zich dus niet met het geven eener
gratificatie vereenigen. Ingevolge de wet op het lager onderwijs moet er op die school een kweekeling zijn,
terwijl er bovendien gelden voor uitgetrokken zijn.
De heer Servatius zegt, dat de hoofdonderwijzer de kweekelingen benoemt.
De heer Wessemius stelt voor, om de behandeling dezer zaak tot eene volgende vergadering te verdagen, opdat
er inmiddels onderzoek door het dagelijksch bestuur worde ingesteld, welk voorstel met algemeene stemmen
wordt aangenomen.
Aan de orde komt nu de gemeenterekening over 1873.
De voorzitter verzoekt de commissie, waarvan twee leden ter vergadering zijn, rapport uit te brengen van hare
bevinding. Dit geschiedt bij monde van den heer Jan Drenthen, die voorstelt om dezelve goed te keuren, daar
de commissie de rekening heeft accoord bevonden. Conform wordt besloten.
De voorzitter deelt mede, dat op de advertentie, houdende oproeping van sollicitanten voor de betrekking van
hulponderwijzer in deze gemeente, zich slechts twee hebben aangemeld, terwijl de een, Boer, inmiddels een
betrekking naar elders heeft bekomen en er dus alleen overblijft de hulponderwijzer Hamminka; dat de
betrekkelijke stukken echter heden den Raad niet kunnen aangeboden worden, aangezien die in handen van den
schoolopziener zijn, welke ze nog niet heeft teruggezonden. Hij hoopt spoedig in ’t bezit er van te geraken,
waartoe pogingen zijn en nog zullen worden aangewend, waarna zoo spoedig mogelijk weer eene
raadsvergadering zal worden belegd. Deze mededeeling wordt voor informatie aangenomen.
Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord meer verlangende, wordt de vergadering gesloten.

