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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 9 MAART 1882

Raadsvergadering.
Smilde, 7 Maart. Afwezig de heer van Veen.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. eene resolutie van Ged. Staten, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 14 December 1881, tot
kosteloozen afstand aan den Staat der Nederlanden van een stukje grond, benoodigd voor de
verbetering van de Norgervaart;
b. eene resolutie van Ged. Staten, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 December 1881,
waarbij de jaarwedden der hulponderwijzers zijn verhoogd tot f 550;
c. een resolutie van Ged. Staten, tot goedkeuring van het raadsbesluit van 30 December 1882,
waarbij gewijzigd is het plan van aflossing van de geldleening aangegaan voor de verbouwing der
onderwijzerswoning te Hoogersmilde;
d. eene resolutie van Ged. Staten, waarbij mededeeling wordt gedaan, dat bij Kon. besluit van 22
December 1881 is goedgekeurd het raadsbesluit tot heffing van vergunningsregten voor de
kleinhandel in sterken drank;
e. eene resolutie van Ged. Staten, houdende mededeeling, dat zij voor informatie hebben
aangenomen het raadsbesluit van 30 December 1881, tot vaststelling van het leerplan op school no.
5;
f. een resolutie van Ged. Staten, waarbij wordt medegedeeld, dat bij Kon. besluit van 24 Jan. 1882 is
goedgekeurd de heffing van schoolgeld op de school voor uitgebreid onderwijs, naar de grondslagen
van het raadsbesluit van 7 October 1881;
g. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger, in dato 9 Jan. 1882, waaruit
blijkt, dat er toen in kas was eene som van f 290.225.
Voorts is ingekomen een adres van K. Ossel, scheepsbouwmeester te Smilde, waarbij deze restitutie
verzoekt van betaalde politie-boeten.
Op voorstel des voorzitters wordt, zonder stemming besloten, den adressant te kennen te geven, dat
de raad onbevoegd is om aan zijn verzoek te voldoen, doch dat hij zich om kwijtschelding dier
boete zal kunnen wenden tot Z.M. den Koning.
2. Tot hulponderwijzer aan de school te Kloosterveen wordt benoemd de heer K. Vennik, thans als
zoodanig werkzaam te Hoogersmilde, met bepaling, dat de dag van indiensttreding wordt
overgelaten aan het dagelijksch bestuur.
3. Verder komt ter tafel een schrijven van de districts-schoolopziener te Assen, ten geleide van de
voordragt ter vervulling der betrekking van hoofd der school te Hijkersmilde, opgemaakt volgens de
uitkomsten van het onlangs gehouden vergelijkend examen. die voordragt bestaat uit de heeren: J.
Eikema Hzn. te Bovensmilde, W.F. van Riet te Ruinerwold, R. Hoogenkamp te Lhee, W. Geerts te
2de Exloërmond.
Op voorstel des voorzitters wordt dadelijk tot de benoeming overgegaan: De uitslag van de eerste
stemming is als volgt: J. Eikema Hzn. 5 stemmen, R. Hoogenkamp 4 stemmen en W. Geerts 1 stem.
Niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen hebbende, wordt tot eene tweede vrije
stemming overgegaan De uitslag hiervan is, dat op J. Eikema Hzn. 6 en op R. Hoogenkamp 4
stemmen waren uitgebragt.
De heer Eikema alzoo benoemd zijnde, wordt de indiensttreding bepaald op 1 April 1882.
4. Overeenkomstig het voorstel van burg. en weth. wordt daarop met algemeene stemmen
vastgesteld de volgende verordening:
VERORDENING tot regeling van het toezigt op de verzekering van goederen tegen brandschade.
Art. 1. Er zal worden aangelegd en bijgehouden: een register, vermeldende de tegen brandschade
verzekerde vaste en losse goederen in de gemeente, zoomede de namen, voornamen en
woonplaatsen der eigenaars, beheerders of gebruikers dier goederen. In dat regester wordt tevens
aanteekening gehouden van het bedrag waarvoor en van de maatschappij waarbij de verzekering is
geschied.
art. 2. Ter uitvoering van het bepaalde in art. 1 zullen burgemeester en wethouders in de eerste helft
der maand Mei 1882, ter invulling en onderteekening, aan elk hoofd van een gezin en aan elk bij een
ander inwonend persoon een biljet doen bezorgen en acht dagen later doen terughalen.
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