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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 SEPTEMBER 1879 
 
De begrooting van inkomsten en uitgaven der gemeente Smilde, zooals die door burg. en weth. aan 

den Raad is ingediend, bevat de volgende posten: 

Inkomsten. 

Batig slot over 1878          f 1627.67 

Batig slot der rekening van het burgerlijk armbestuur over 1878     f 373.13 

Huren van gebouwde eigendommen en landerijen      f 634.50 

Renten van kapitalen          f 25,- 

Grondbelasting           f 889.79 

Personele belasting          f 2022.89 

Hoofdelijk omslag          f 7600. – 

Belasting op de honden          f 350.- 

Weg- en straatgelden          f 387.- 

Begrafenisregten          f 15.- 

Secretarieleges           f 30.- 

Schoolgelden           f 600.- 

Opbrengst van het verleenen van het uitsluitend regt om lijken in een bepaald graf  

op de algemeene begraafplaats te doen begraven,  

het regt tot stichting van grafkelders enz.       f 60.- 

Opbrengst van boeten          f 20.- 

Bijdragen van het Rijk, vervangende de vroegere rijksjaarwedden v. onderwijzers    f 140.- 

Bijdragen van ’t Rijk en de provincie tot de kosten van  

verpleging van behoeftige krankzinnigen       f 50.- 

4/5 gedeelten der Rijks personele belasting       f 4315.385 

Wegens grensregeling met Assen        f 126.165 

Subsidie uit de kas ad pios usus        f 1175. – 

Restitutie van het voorschot van reisgelden en huisvesting van miliciens   f 25.- 

Restitutie van voorgeschoten gelden wegens transport van gevangenen    f 20.- 

Restitutie van voorgeschoten gelden wegens onteigening van goederen van of  

gebruikt  door lijders aan besmettelijke ziekten       f 200.- 

Bijdrage van het Rijk tot de kosten van verpleging van  

een arme krankzinnige over 1878        f 40.- 

Totaal der inkomsten          f 20723.53 

  

Uitgaven. 

Jaarwedde van den burgemeester        f 1000.- 

Jaarwedde van de wethouders         f 160.- 

Jaarwedde van den secretaris         f 650.- 

Jaarwedde van den ontvanger         f 450.- 

Jaarwedde van den doodgraver         f 60.- 

Jaarwedde van de opzigters der begraafplaatsen te Hoogersmilde en Bovensmilde  f 25.- 

Jaarwedde van den wegwerker         f 20.- 

Presentiegelden van de raadsleden        f 80.- 

Reis- en verblijfkosten der leden van het gemeentebestuur     f 20.- 

Licht in het gemeentehuis         f 5.- 

Brand in het gemeentehuis         f 75.- 

Bureaubehoeften          f 65.- 

Briefporten, vrachtloonen en betalingen voor telegrafische dépèches    f 10.- 

Expressegelden          f 5.- 

Druk- en bindwerk          f 140.- 

Abonnement op het Staatsblad en het bijvoegsel      f 4.- 

Abonnement op het Provinciaal Blad        f 3.- 

Aankoop van boekwerken         f 20.- 

Zegelregt dat niet kan worden verhaald        f 20.- 
-vervolg op blad 1979n2 

 


