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-vervolg van blad 1875n1 
Naar aanleiding eener missive van het bestuur van de vereeniging tot instandhouding van het fonds 

tot ondersteuning van weduwen en weezen van onderwijzers in Drenthe, waarin het wenschelijke 

van de oprigting van een reserve-fonds betoogd en dat tot dat einde eene bijdrage uit de 

gemeentekas verzocht wordt, stellen burg. en weth. voor om voor dat doel jaarlijksch f 25 

beschikbaar te stellen. 

Wegens het onverwachte van dit voorstel geeft de heer Hoogerbrugge in overweging om de 

beslissing daarop te verdagen tot eene volgende vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

Verder komt ter tafel een schrijven van den kerkeraad der Herv. gemeente Kloosterveen en 

Hijkersmilde, waarbij de tusschenkomst van den Raad wordt ingeroepen over een verschil van 

gevoelen tusschen dat collegie en het burgerlijk armbestuur ontstaan omtrent de verpleging van 

Hendrikje de Vries, lidmaat dier gemeente, lijdende aan eene kwaal van contagieusen aard en 

moedwillig door haar man verlaten. Het burg. armbestuur, dat door burg. en weth. over deze zaak is 

gehoord, blijft van gevoelen, dat de kosten van verpleging van die vrouw ten laste der diaconie 

behooren te blijven. 

Na eenige discussie wordt besloten om den kerkeraad voornoemd met het antwoord van het burg. 

armbestuur in kennis te stellen, met mededeeling dat de Raad zich tot zijn leedwezen niet verder 

met de zaak kan inlaten. 

Vervolgens is ingekomen een schrijven van de plaatselijke schoolcommissie, houdende het verzoek 

om een som van f 60 beschikbaar te stellen, teneinde haar in de gelegenheid te stellen , om op 

scholen eene prijsuitdeeling te houden, ter belooning en aanmoediging van getrouw schoolbezoek. 

Wordt besloten die som tot het aangegeven doel toe te staan: 

Wordt goedgekeurd: 

1
e
. de voorgestelde af- en overschrijving op de begrooting van het burgerlijk armbestuur over 1874, 

zijnde die voordragt alsnu voorzien van eene memorie van toelichting; 

2
e
. de door burg. en weth. voorgedragen af- en overschrijvingen op verschillende posten der 

gemeentebegrootingen, dienst 1874 en 1875; 

3
e
. de gewijzigde voordragt van burg. en weth. om enee vertimmering aan de school te  

Kloosterveen te doen plaats hebben, waarvan de kosten nu geraamd worden op f 300. 

Aan de orde is: 

1
e
. Voorstel van burg. en weth. tot opheffing der betrekking van klerk ter secretarie en wijziging in 

de bezoldiging van den secretaris. 

De voorzitter deelt mede, dat door het dagelijksch bestuur, op verzoek, aan M. Mulders met ingang 

van 1 Julij a.s. een eervol ontslag is verleend, dat burg. en weth. voorstellen de betrekking van klerk 

ter secretarie op te heffen en het daaraan verbonden salaris ad f 150 te voegen bij het tractement van 

den secretaris. 

Na eenige discussie wordt besloten, om aan den secretaris, over het tijdvak van 1 Julij 1875 tot 1 

Julij 1876, eene gratificatie te verleenen van f 150, onder voorwaarde, dat hij voor alle 

werkzaamheden gedurende dien tijd zorg draagt. 

2
e
. Voorstel tot benoeming van een vasten doodgraver op de algemeene begraafplaats te 

Kloosterveen en opheffing der betrekkingen van graf-aanwijzer en opzigter, alsmede om op elke 

begrafenis een regt te heffen tot goedmaking der kosten. 

Na eenige bespreking wordt het ontwerp-besluit met eene kleine wijziging goedgekeurd, zullende 

dit besluit in werking treden, zoodra de Koninklijke goedkeuring op de heffing der regten is 

verkregen. 

Benoeming van een wethouder wegens het bedanken van den heer Servatius. 

De heer van Veen geeft in overweging, om, wanneer de heer Servatius zijne betrekking tot zoolang 

wil blijven waarnemen, de benoeming van een nieuwen wethouder  uit te stellen tot nà de 

aanstaande verkiezingen. 

Nadat de heer Servatius heeft verklaard hiertegen geene bezwaren te hebben, wordt alzoo besloten. 

Daarna wordt de vergadering gesloten. 

 


