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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1883

Raadsvergadering.
Smilde, 20 Sept. Afwezig de heeren Drenthen en G. de Jonge.
Na opening der vergadering leggen de herkozen leden M.A. Hoogerbrugge en P. Wessemius
benevens het nieuw gekozen lid A.D. Pot de bij art. 83 der grondwet en art. 39 der gemeentewet
voorgeschreven eeden af en nemen zitting.
De notulen van de vorige zitting worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
1. Ingekomen zijn de volgende stukken:
a. Een schrijven van de burgemeesters van Assen, Smilde, Schoterland, Ooststellingwerf en
Opsterland, waarbij deze in zake de stoomtram-verbinding van Drente met Friesland mededeelen, dat
de volgende drie richtingen voorloopig zijn ontworpen:
1e lijn. Assen, Smilde, Appelscha, Oosterwolde, Makkinga, Oldeberkoop, Oudeschoot;
2de lijn. Assen, Smilde, Appelscha, Oosterwolde, Donkerbroek, Wijnjeterp, Hemrik, Lippenhuizen,
Gorredijk;
3de lijn. Assen, Smilde, Appelscha, Nijeberkoop, Schunega Jubbega, Gorredijk.
Zij verzoeken verder in kennis te mogen worden gesteld met de richting waaraan de voorkeur wordt
gegeven en dan tevens op te geven het bedrag dat uit de gemeente-fondsen wordt beschikbaar gesteld
voor de voorloopige kosten, als: waterpassen, in teekening brengen, bestek, begrooting enz.
2. Een adres van de heeren: jhr. mr. J.H.F.K. van Swinderen te Rijs, C.W.C.F. Visser te Witmarsum,
K.S. van Seters te Koudum, te zamen uitmakende het Noord-Nederl. Tramweg-comité daarbij te
kennen gevende, dat zij de wenschelijkheid inzien om een stoomtramverbinding tot stand te brengen
in de provinciën Friesland, Drente en Groningen, waartoe o.a. zal behooren de lijn HeerenveenAssen. Zij wenschen van den Raad dezer gemeente vergunning te erlangen tot het aanleggen en
exploiteeren van zoodanigen stoomtram voor zoover daartoe gebruik wordt gemaakt van de wegen,
bruggen enz. bij deze gemeente in onderhoud en beheer, terwijl zij verder mededeeling verzoeken
van het bedrag dat de Raad te zijner tijd bereid zal zijn in te schrijven tot vorming van het
maatschappelijk kapitaal.
Na voorlezing wordt, op voorstel des voorzitters, besloten deze stukken terug te zenden aan
burgemeester en wethouders om préadvies.
3. Op voorstel van burgemeester en wethouders wordt besloten dat aan de vier openbare scholen voor
lager onderwijs herhalings-onderwijs zal worden gegeven, terwijl, mede op hun voorstel, wordt
bepaald dat het schoolgeld voor dat onderwijs zal bedragen: f 2.50 per leerling en per winterseizoen,
met uitzondering van de minvermogende, die slechts f 1 behoeven te betalen en van de
onvermogenden die niet aan de heffing worden onderworpen.
4. Aan de orde is de behandeling en vaststelling der gemeente-begrooting voor 1884. Nadat deze
begrooting post voor post was nagegaan wordt dit stuk, geheel overeenkomstig de voordracht,
vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 24636.00.
Bij de behandeling van den post “jaarwedde van den secretaris” stelde de heer Hoogerbrugge voor
om dezen post met f 50 te verhoogen. De voorzitter was evenwel van meening om de begrooting niet
te veranderen, maar het voorstel te wijzigen in dezen zin, “om aan Gedeputeerde Staten voor te
stellen de jaarwedde van den secretaris met f 50 te verhoogen en alzoo vast te stellen op f 700.”
Daartoe wordt besloten met 8 stemmen tegen 1 stem (tegen de heer van Veen).
5. De voorzitter deelt daarop mede, dat door burgemeester en wethouders aan den Minister van
Financien een adres is opgezonden, met het beleefde en dringende verzoek, om deze gemeente
wederom te maken tot standplaats van een rijksontvanger. Op zijn voorstel wordt, met algemeene
stemmen, besloten zich ook, namens deze vergadering, tot hetzelfde doel, tot voornoemden heer
Minister te wenden.
De vergadering wordt gesloten.

