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Raadsvergadering.
Smilde 18 Jan. Afwezig de hh. mr. P. van der Veen en J. Homan Kijmmell.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd.
Ingekomen is 1e. eene missive van den heer H.P. Sikkens, inhoudende, dat hij de benoeming als lid
van het Burgerlijk Armbestuur niet aanneemt; 2e. een extract uit de notulen van het verhandelde bij
Ged. Staten, behelzende dat de gemeentebegroting over 1875 door dat collegie is goedgekeurd, welke
stukken voor kennisgeving worden aangenomen;
Het proces-verbaal van de opname der gemeentekas wordt ter inzage gelegd.
Wordt gelezen eene missive van de plaatselijke schoolcommissie, vermeldende, dat de
hoofdonderwijzer Kalverkamp alhier zijn ontslag wil aanvragen tegen 1 Nov. dezes jaars.
De heer J. de Vries zegt, dat er een adres circuleert van eenige ingezetenen, inhoudende, dat
genoemde hoofdonderwijzer wel voldoet aan de eischen des tijds. Hij weet niet hoe de
schoolcommissie er toe gekomen is, om te bewerken, dat de heer Kalverkamp zijn ontslag wil
vragen. De heer Hoogerbrugge geeft den spreker eenige inlichtingen, gelooft, dat adressanten te ver
gedreven worden door de liefde voor Kalverkamp en te weinig belangstelling toonen in het
onderwijs. De schoolcommissie zal zulks toch wel kunnen beoordeelen.
De voorzitter geeft te kennen, dat de opgave van den district-schoolopziener en de plaatselijke
schoolcommissie luidt, dat de heer Kalverkamp wel ijverig is, maar niet bestand is tegen den drang
der jaren. Nadat nog het woord is gevoerd door de heeren J. de Vries, J. Drenthen, Hoogerbrugge en
P. Wessemius, geeft de voorzitter te kennen, dat op den eersten Nov. e.k. de heer Kalverkamp vijftig
jaar onderwijzer is geweest. Hij stelt voor om de missive van de schoolcommissie voor informatie
aan te nemen. Conform wordt besloten.
Ingekomen is eene missive van de vereeniging van burgemeesters in de provincie Groningen, ten
geleide van een concept-adres aan den Tweede Kamer, om de hoogeschool te Groningen te
behouden, verzoekende, dat soortgelijk verzoekschrift door het gemeentebestuur alhier zal worden
verzonden en om tevens een lid te committeren voor eene bijeenkomst te Groningen. De voorzitter
licht het adres toe en stelt voor om het over te nemen en te verzenden. De vergadering is reeds te
Groningen gehouden en hij achtte het niet noodzakelijk, om alleen voor het benoemen van een
afgevaardigde den Raad bijeen te roepen. Het voorstel ter verzending van genoemd adres wordt nu is
omvraag gebragt en met algemeene stemmen, met uitzondering van die van den heer J. de Vries, die
buiten stemming blijft, aangenomen.
Eene missive van Ged. Staten is ingekomen, ten geleide eener beschikking van den Minister van
Binnenlandsche Zaken, waarbij deze, namens den Koning, aan den Raad der gemeente Smilde te
kennen geeft, dat op het adres van dezen ter bekoming van eene rijkssubsidie voor het bouwen eener
nieuwe school te Hoogersmilde, met inbegrip der meubelen, op gronden daarin vermeld, afwijzend
wordt beschikt.
De voorzitter zegt, dat nu alleen maar in stemming kon worden gebragt, of voor kosten van de
gemeente eene nieuwe school zal worden gebouwd. Bij het bouwen stuit men op het bezwaar door
den schoolopziener geopperd.
De heer N.E. Servatius acht eene nieuwe school noodzakelijk, maar het is te bezwarend voor de
gemeentekas, om daaruit f 8000 beschikbaar te stellen.
De heer H. van Veen meent, dat er in de school te Hoogersmilde licht genoeg is en slechts aan eene
kant eenige verbetering behoeft.
De heer Hoogerbrugge is van gevoelen dat het inwendige meer verbetering behoeft dan het
uitwendige; het personeel is ook te zwak. Het voorstel van den voorzitter, om uit eigen kas des
gemeente eene nieuwe school te Hoogersmilde te stichten, wordt in omvraag gebragt en met
algemeene stemmen verworpen.
Nog is ingekomen eene missive van het burgerlijk armbestuur, houdende voordragt van een
dubbeltal, bestaande uit de hh. Roelof Nijmeijer en Johannes Drenthen, om te voorzien in de
vacature, ontstaan door ’t bedanken van den heer H. Sikkens. De heer R. Nijmeijer bekomt zeven en
de heer A.H. Rozeboom twee stemmen, zoodat eerstgenoemde is benoemd.
Het laatste punt ter behandeling: wijziging van den hoofdelijken omslag, stelt de voorzitter voor, om
uit te stellen tot de volgende vergadering, waartoe wordt besloten.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit hij de vergadering.

