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Raadsvergadering
Smilde, 1 Dec. Alle leden zijn tegenwoordig.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
Aan de orde is hetzelfde onderwerp van gister.
De voorzitter heeft nu het punt van behandeling op de agenda uitvoeriger doen omschrijven en laat
meergemelde missive van het armbestuur nog eens voorlezen. Daarna herhaalt hij, wat hij gister over de
voornemens van den directeur heeft gezegd. Hij kan zich tevens niet weerhouden, de uitdrukking van
den heer J. de Vries, in de vorige vergadering geuit, ter sprake te brengen. Dat lid zag in de missive
eene bedreiging van het burgerlijk armbestuur. Spreker beschouwt zulks, alsof de heer J. de Vries wilde
te kennen geven, dat genoemd bestuur hiermede de vrijheid van handelen van den Raad wilde beperken,
wat echter volstrekt het geval niet is. Die uitdrukking noemt de spreker ongepast.
De heer J. de Vries vermeent, dat hij zich niet zoo scherp had uitgelaten als de voorzitter meent en zegt,
dat hij niet alleen staat, maar dat er meer leden zijn, die het door hem uitgedrukte gevoelen deelen.
De voorzitter acht dit nog te onaangenamer. Hij gelooft dat de zaak genoegzaam is besproken en zal het
voorstel, om te besluiten conform den wensch van het armbestuur, in stemming brengen.
Nadat de heer mr. P. van der Veen nog eens zijn reeds verworpen voorstel, om eene gratificatie aan den
directeur van f 50 voor 1875 toe te kennen, omdat de werkzaamheden en buitengewone moeijelijkheden
van tijdelijken aard konden zijn, heeft besproken en er nog eene woordenwisseling tusschen den
voorzitter, de hh. J. de Vries, J.H. Wind en H. van Veen heeft plaats gehad, is dat voorstel verworpen
met 7 tegen 4 stemmen (voor de hh. P. Wessemius, M.A. Hoogerbrugge, C. Fledderus en N.E.
Servatius; tegen de hh. E. Homan, mr. P. van der Veen, Jan Drenthen, J.H. Wind, Jan de Vries en J.
Homan Kijmmell).
Daarna wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuw armbestuur. De voordragt bestond, zooals
bij eene vorige vergadering reeds is gebleken, uit een dubbeltal voor iedere vacature:
1. de hh. C. Fledderus en J.W. de Vries voor den heer Ebbinge;
2. de hh. H. van Veen en H. Fledderus voor den heer H. Sikkens;
3. de hh. E.R. Homan en W. van der Veen voor den heer IJzendijk;
4. de hh. J.H. Wind en Joh. Drenthen voor den heer L. Kijmmell,
5. en de hh. J. Homan Kijmmell en Gouke de Jong voor den heer H.C. Prins.
Voor de eerste vacature bekomen de hh. C. Fledderus 4, A. Spier 3, Joh. Drenthen 3 en J.W. de Vries 1
stem. Bij herstemming A. Spier 7, C. Fledderus 3 en Joh. Drenthen 1 stem, zoodat de heer A. Spier is
benoemd.
Voor de tweede vacature bekomen de hh. H. Fledderus 4, H. van Veen 3, C. de Jong en J. Roemer 1
stem, bij herstemming H. Fledderus 9, H. van Veen 1 en C. de Jong 1 stem, zoodat eerstgenoemde is
benoemd.
Voor de derde vacature worden uitgebragt op de hh. J. Roemer 7, E.R. Homan 2, M.A. Hoogerbrugge 1
en W. van Veen 1 stem, zoodat de heer J. Roemer is benoemd.
Voor de vierde vacature verkrijgen de hh. Joh. Drenthen 2, C.H. de Jong 5, P. Datema 2 en J.H. Wind 2
stemmen; bij herstemming Joh. Drenthen 2, C.H. de Jong 7, P. Datema 1 en J.H. Wind 1 stem, zoodat
de heer C.H. de Jong is benoemd.
Voor de laatste vacature worden uitgebragt op de hh. J.H. Kijmmell 2, Joh. Drenthen 3, G. de Jong 4,
Otte Bruins 1 en K. Smid 1 stem; bij herstemming Gouke de Jong 6, J.H. Kijmmell 2 en Joh. Drenthen 1
stem, terwijl zich nog op J. Drenthen twee stemmen hadden vereenigd, zoodat de heer Gouke de Jong is
benoemd.
De voorzitter zeide daarop, dat hij gaarne zou zien, dat het nieuwe bestuur spoedig vergaderde, daar het
voor het aftredende minder aangenaam zou zijn eene directeur en directrice te benoemen. Bij hem
hebben zich reeds twee sollicitanten aangemeld op eene jaarwedde van f 200, die hem echter niet zeer
geschikt voorkomen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

