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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 OKTOBER 1875 
 

N. MAGNUS te Smilde 

slagt hedenavond eene puik 

vette JONGE KOE 

Verzoekt gunst. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 8 OKTOBER 1875 
 
Smilde, 7 Oct. Door Z.M. den Koning is goedgekeurd het besluit van Ged. Staten van Drenthe, 

waarbij het tractement van den gemeente-secretaris alhier met honderd en vijftig gulden is verhoogd 

en gebragt op zes honderd en vijftig gulden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 18 OKTOBER 1875 
 

Raadsvergadering. 

SMILDE, 14 Oct. Afwezig met kennisgeving de heer mr. P. van der Veen. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd 

vastgesteld. 

Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Op het verzoek van mej. E.G. Kijmmell, die naar Westerbork is vertrokken, om teruggave van den 

betaalden hoofdelijke omslag voor de maanden November en December dezes jaars, wordt, 

overeenkomstig het advies van burg. en weth., gunstig beschikt. 

De beslissing over het voorstel van Ged. Staten tot verhooging der jaarwedde van den burgemeester 

tot f 1000 en die der wethouders tot f 80 wordt, na eenige discussie, op voorstel van den heer van 

Veen, met 7 tegen 3 stemmen verdaagd tot de volgende vergadering. 

De voorzitter brengt daarna ter tafel een ontwerp-besluit tot wijziging van het tarief waarnaar de 

hoofdelijke omslag wordt geheven, opgemaakt door burg. en weth., in vereeniging met de daartoe in 

een der vorige vergadering benoemde commissie uit den Raad. 

De heer de Vries acht het wenschelijk, dat de leden in de gelegenheid worden gesteld om dat 

ontwerp in te zien en stelt voor om het tot dat einde ter lezing op de secretaris neer te leggen. 

Daar deze zaak in naauw verband staat met de begrooting voor 1876 zou de voorzitter het beter 

vinden om het ontwerp in handen te stellen van de straks te vernoemen commissie voor het 

onderzoek der begrooting. 

De heer de Vries zich daarmede wel kunnende vereenigen, wordt zonder stemming alzoo besloten. 

Ingevolge eene vroegere toezegging wordt door burg. en weth. aangeboden een ontwerpbesluit tot 

verhooging der belasting op de honden. Daaruit blijkt, dat zij voor iederen hond, uitsluitend 

gehouden ten dienste van den landbouw of eenig bedrijf van nijverheid of ter bewaking van 

gebouwen of erven, wenschen te heffen de som van f 1,50 en voor alle andere honden f 2,50 ’s jaars. 

Na eenige besprekingen wordt, op voorstel van den heer Fledderus, met algemeene stemmen 

besloten, om van de eerstgenoemde honden te heffen f 2 en van de laatste f 2,50 per jaar. 

Voorts wordt, overeenkomstig het voorstel van burg. en weth., besloten tot het doen van 

overschrijving op twee posten der gemeente-begrooting over dit jaar en wel: a. op die van 

‘jaarwedde van den secretaris” f 75, en b. op dien van “kosten van verpleging van arme 

krankzinnigen” f 101,20. 

Wegens de verhooging van de jaarwedde van den secretaris moet de instructie van dien ambtenaar 

in dien zin worden gewijzigd, ‘dat hij voortaan voor alle werkzaamheden te zorgen heeft en zich zoo 

noodig ten zijnen koste hulp verschaft.” Wordt besloten op voorstel des voorzitters om de redactie 

daarvan aan het dag. bestuur over te laten. 

Ten slotte wordt, namens burg. en weth., door den voorzitter aangeboden de gemeente-begrooting 

van inkomsten en uitgaven en die van het burgerlijk armbestuur, beide voor 1876, en na eenige 

toelichting in handen gesteld van de hh. Homan Kijmmell, de Vries en Sickens tot onderzoek en 

rapport. 

Daarna wordt de vergadering gesloten. 

 

 


