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Raadsvergadering. 

Smilde, 24 Nov. Afwezig de heer mr. P. van der Veen. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen. 

De voorzitter geeft te kennen, dat aan het verlangen van den heer M.A. Hoogerbrugge, door hem in 

de vorige vergadering geuit, om eene lantaarn te plaatsen bij het hulpkantoor der brievenpost alhier, 

zal worden voldaan en dat de eerste stappen daartoe reeds zijn gedaan. Aangenomen voor 

informatie. 

De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen eene missive van den heer mr. P. van der Veen, 

houdende dat deze verhinderd is de vergadering bij te wonen; een extract uit de notulen van Ged. 

Staten, houdende goedkeuring van de gewijzigde gemeenterekening over 1873, id. van dezelfden, 

houdende goedkeuring van de twee nieuwe posten, toegevoegd aan de begrooting van het loopende 

jaar, vastgesteld bij de vorige vergadering. bovenstaande missiven worden voor kennisgeving 

aangenomen. 

Ingekomen is een berigt van den hulponderwijzer W. Engels te Bovensmilde, die, wegens zijne 

benoeming tot hoofdonderwijzer te IJhorst, zijn ontslag vraagt als hulponderwijzer alhier tegen 14 

Dec. a.s. De voorzitter stelt voor, om het ontslag te verleenen, echter niet tegen den gevraagden 

termijn, omdat het onderwijs er te veel door benadeeld zou worden, maar tegen de Kersdagen of 

Kersvacantie. Aldus wordt besloten. 

In behandeling wordt nu genomen de vast te stellen instructie voor den concierge van het 

gemeentehuis. De voorzitter zegt, naar aanleiding van eenige discussie, dat de bepaling, omtrent de 

vergoeding voor het schoonmaken van het gemeentehuis ad f 5, wanneer de leden zulks verkiezen, 

ook wel in de instructie kan gezet worden, daar f 5 hiervoor op de begrooting is gebragt. 

De heer M.A. Hoogerbrugge stelt voor, om dan te schrijven: overeenkomstig de post, niet hooger. 

De heer J. Homan Kijmmell vermeent, dat aan de betrekking van concierge reeds verscheidene 

voordeelen zijn verbonden, o.a. vrije woning in het gemeentehuis, vrij brand etc., en acht dus f 5 

vergoeding onnoodig. 

De heer J.W. de Vries vraagt, of de straat om het Gemeentehuis ook door den concierge zal moeten 

schoon gehouden worden. 

De heer J.H. Wind meent, dat er voor f 5 genoeg materialen voor het schoonmaken kunnen 

aangekocht worden. 

De voorzitter beantwoordt een en ander en stelt voor, om in de instructie in te lasschen, dat de 

concierge voor vergoeding voor het schoonmaken van het gemeentehuis zal genieten f 5 in het jaar. 

In omvraag gebragt, wordt dit voorstel aangenomen met 9 tegen 1 stem, die van den heer J. Homan 

Kijmmell. 

Nog is ingekomen eene misssieve van burg. en weth. te Genemuiden, daarbij verzoekende, dat ook 

de Raad dezer gemeente bij de Tweede Kamer aandringe op goedkeuring van de overname van het 

Zwolsche diep door het Rijk, zooals dezer dagen daaromtrent reeds door den Min. van Binnenl. 

Zaken eene voorlopige overeenkomst is getroffen. 

De voorzitter zegt, dat burg. en weth. alhier niet goed met de zaak bekend waren en daarom van het 

Gemeentebestuur te Genemuiden afschrift verzocht en verkregen hebben van het door dat bestuur te 

verzenden adres. 

De heer P. Wessemius licht de zaak toe en acht het van groot belang, dat de Raad het verzoek van 

het bestuur te Genemuiden ondersteune. 

Er wordt dan ook zonder hoofdelijke stemming besloten een adres van adhaesie tot de Tweede 

Kamer te rigten. 

Alsnu komt aan de orde de voordragt van het burgerlijk armbestuur, om te voorzien in de vacature 

van dat college, bestaande uit 5 leden, die bij de vorige Raadsvergadering collectief hun ontslag 

hebben ingezonden. Het opgemaakte dubbeltal bestaat uit de hh. C. Fledderus en J.W. de Vries voor 

den heer Ebbinge, H. van Veen en H. Fledderus voor den heer H. Sickens, E.R. Homan en W. van 

Veen voor den heer IJsendijk, J.H. Wind en Johannes Drenthen voor den heer mr. L. Kijmmell, en J. 

Homan Kijmmell en Gouke de Jong voor den heer H.C. Prins. Bij stemming voor de eerste vacature 

bekomt de heer Ebbinge 8 en de heer C. Fledderus 2 stemmen ; voor de tweede vacature bekomt de 

heer H. Sickens 8 en de heer H. van Veen 2 stemmen; voor de derde bekomt de heer IJsendijk 8 en 

de heer E.R. Homan 2 stemmen; voor de vierde bekomt de heer mr. L. Kijmmell 8 en de heer J.H. 

Wind 2 stemmen; voor de vijfde bekomt de heer H.C. Prins 7, de heer Gouke de Jong 2 en de heer 

Joh. Kijmmell 1 stem. De uitslag der stemming was dus, dat alle vijf aftredende leden van het 

burgerlijk armbestuur zijn herbenoemd.     -vervolg op blad 1874z4 


