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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 15 MAART 1875

Raadsvergadering.
Smilde, 9 Maart. Afwezig de heeren mr. P. van der Veen en C. Fledderus.
Nadat de notulen der vorige vergadering zijn gelezen, zegt de voorzitter, dat hij het oordeel van den
raad wel wil weten, omtrent het door hem geschrevene briefje aan de redactie van de Provinciale
Drentsche en Asser Courant en of dat niet is geschied op last en in den geest van de vergadering.
Hierop wordt bevestigend geantwoord; de heer J. de Vries houdt zich echter buiten stemming,
omdat hij de vorige vergadering niet heeft bijgewoond. De voorzitter zegt, die vraag te doen naar
aanleiding van de aantijging tegen hem gerigt door de redactie van genoemd blad, ofschoon hij het
schrijven van dat blaadje niet veel telt.
De heer M.A. Hoogerbrugge wil de voorzitter dank betuigen voor dat schrijven en stelt den
voorzitter de motie voor: “de Raad der gemeente Smilde, den voorzitter dank betuigende voor
ZEds. schrijven aan de redactie der Prov. Drentsche en Asser Courant, omtrent de mededeelingen
van de raadsverslagen te Smilde, ingevolge last van dien Raad, gaat over tot de orde van den dag.”
Deze motie wordt met algemeene stemmen aangenomen.(*)
De notulen der vorige vergadering worden daarop onveranderd vastgesteld.
Aan de orde zijn de volgend ingekomen stukken.
1e. Een schrijven van den hulponderwijzer Keiner, meldende dat hij de benoeming tot
hulponderwijzer te Bovensmilde aanneemt. De voorzitter geeft te kennen dat de titularis die
betrekking reeds den 1sten Maart jl. heeft aanvaard.
2e. Goedkeuring van Ged. Staten van de af- en overschrijvingen, waarvoor in de vorige vergadering
de toestemming was verleend.
Beide stukken worden voor informatie aangenomen.
3e. Beredeneerd verslag van de schoolcommissie over 1874.
4e. Missive van den heer A.H. Roozeboom te Smilde, mededeelende dat hij wegens veelvuldige
bezigheden voor de benoeming tot lid van het burgerlijk armbestuur bedankt. Het dagelijksch
bestuur heeft dientengevolge het armbestuur verzocht eene nominatie op te maken, waaraan
voldaan is. Dat collegie houdt zich aan de voordragt van 25 Jan. jl.
De voorzitter opent de beraadslaging over het verslag van de schoolcommissie. Hij heeft daartegen
eene memorie van bezwaren opgemaakt, welke de secretaris voorleest. Daaruit blijkt, wat
breedvoerig wordt uiteengezet, dat het verslag zeer onvolledig en ondoelmatig is, zoowel de
opgave van den staat van het onderwijs, als die van het getal scholieren. Van de kosten van het
onderwijs zegt de schoolcommissie niets te weten. Ook niet welke kinderen al of niet betalen. Op
zekere punten van den staat wordt in het geheel niet geantwoord. En zoo worden nog een tal van
bedenkingen geopperd, waaruit de vraag ontstaat: doet de schoolcommissie haar pligt? De
voorzitter acht het dienstig eene commissie te benoemen om de stukken te vergelijken en
onderzoek te doen. Tot leden dier commissie benoemt hij de heeren J.H. Wind, J. Homan Kijmmell
en E. Homan, die na verloop van een kwartier of een half uur over de stukken rapport zullen
uitbrengen, voor welken tijd de zitting kan geschorst worden.
De heer E. Homan stelt voor, om met het rapport te wachten tot eene volgende vergadering.
De heer J.H. Wind acht het onderzoek vrij belangrijk en is het eens met den vorigen spreker.
De heer Hoogerbrugge begrijpt het doel van de memorie niet. Als de raad zich vereenigt met de
inzigten of de denkwijze van den voorzitter, dan is de schoolcommissie veroordeelt. Hij stelt voor,
om het verslag met de memorie aan de schoolcommissie terug te zenden om advies en consideratie.
Nadat hierover nog eenige discussie plaats heeft, wordt het voorstel van den heer Hoogerbrugge
met algemeene stemmen aangenomen.
Vervolgens wordt overgegaan tot de benoeming van een lid van het armbestuur. Dat collegie had
weder op de voordragt gesteld de heeren H.C. Prins en A. Arends. De heer H.C. Prins bekomt vijf
en de heer A. Arends vier stemmen, zoodat eerstgenoemde is benoemd.
Eindelijk wordt het laatste punt op de agenda aan de orde gesteld, nl.: Wijziging van het politiereglement. Het dagelijksch bestuur acht dat noodzakelijk, in de eerste plaats, wat aangaat het
bezoeken der tapperijen gedurende den verboden tijd. In het bedoelde reglement wordt alleen
strafbaar gesteld het binnenkomen gedurende dien tijd, zoodat de politie allen kan verbaliseren
wegens het binnenkomen en niet wegens het daar aanwezig zijn van bezoekers.
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