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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 18 JANUARI 1886

Raadsvergadering.
Smilde, 15 Jan. Afwezig de leden Drenthen en Pot.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
Voor informatie worden aangenomen eenige resolutiën van Ged. Staten, benevens het proces-verbaal
van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger in dato 9 dezer.
Zonder stemming wordt vastgesteld de regeling van de stembureaux bij de verkiezing in 1886.
Door burg. en weth. wordt ter voorloopige vaststelling aangeboden, de eerste suppletoire legger der
waterleidingen, waarop is gebracht de sloot loopende tusschen den Witterweg en de algemeene
begraafplaats te Boven-Smilde. Nadat de voorzitter deze zaak had toegelicht en het wenschelijke en
noodzakelijke had aangetoond dat deze sloot onder schouw van het dagel. bestuur wordt gebracht,
wordt voorlezing gedaan van de daartegen ingebrachte reclame van R. Blomsma te Boven-Smilde.
De heer Hoogerbrugge zegt, niet te kunnen medewerken tot vaststelling van dezen legger, omdat z.i.
de adressant R. Blomsma in zijn recht is, daar hij het water van het waterschap “Molenwijk” niet
behoeft te ontvangen.
De voorzitter is van meening dat dit geen zaak is die de gemeente aangaat; het water is er, alles loopt
onder, en om proces-verbaal te kunnen opmaken moet de sloot onder schouw gebracht worden.
Na nog eenige besprekingen wordt deze legger voorloopig vastgesteld met 8 tegen 1 stem (die van
den heer Hoogerbrugge), waarmede tevens is afgewezen het bezwaarschrift van R. Blomsma
voornoemd.
Verder komt ter tafel een adres van het N. Ned. Tramway-Comité, om subsidie voor de kosten van
teekeningen en bestekken ten behoeve van den ontworpen tramweg Heerenveen-Assen, ten bedrage
van f 500.
Na voorlezing van dit stuk geeft de voorzitter te kennen, dat burg. en weth. voorstellen om de
gevraagde subsidie te verleenen, onder voorwaarde, dat ook door de drie andere gemeenten gelijke
som wordt toegestaan.
De heeren G. de Jonge, Wessemius en Hoogerbrugge hebben nog al bezwaar tegen het verleenen van
deze subsidie en vinden het nog al wat gewaagd, omdat er hoegenaamd geen zekerheid bestaat, dat de
tramweg tot stand komt. De heer Hoogerbrugge zegt verder nog: allerlei plannen worden er in den
laatsten tijd ontworpen, maar er gebeurt niets en men komt niet klaar, ik vrees werkelijk dat het met
deze zaak ook zoo gaan zal.
De heer van Veen is tegen het verleenen van de gevraagde f 500 en vreest bij de tot stand koming van
een stoomtram voor groote ongelukken.
De voorzitter acht deze zaak een groot gemeentebelang en toont aan, dat het comité niet verder kan
komen zoo het geene stukken kan laten gereedmaken, terwijl het z.i. toch niet aangaat dat de leden
van het comité zelf deze voorloopige kosten zullen betalen.
De heer Sickens ondersteunt het voorstel, omdat er toch een begin moet wezen.
Bij de daarop gehouden stemming wordt het voorstel aangenomen met 6 tegen 2 stemmen (tegen de
heeren C.H. de Jonge en van Veen), hebbende de heer Boelken (als mede-onderteekenaar van het
adres) zich op grond van art. 46 der gemeentewet van medestemmen onthouden.
Voorts doet de voorzitter mededeeling, dat er ingekomen is een voorstel van den heer Hoogerbrugge
tot instelling van een plaatselijke schoolcommissie, als bedoeld bij art. 70 der wet op het lager
onderwijs.
De heer Hoogerbrugge zegt, tot toelichting van dit voorstel, dat er voor hem verschillende redenen
bestaan om deze commissie, die onder de vorige wet bestond, weder in het leven te roepen.
Hij, voorstander van onderwijs, gelooft o.a. dat de belangstelling er voor zal worden opgewekt en de
band tusschen de onderwijzers, de leden van den Raad en de ingezetenen, er door zal worden
versterkt.
De voorzitter is tegen een schoolcommissie, als door den voorsteller is bedoeld, hij heeft er nooit veel
vrucht van gezien en zal zich dan ook om die reden geene benoeming laten welgevallen; hij merkt
voorts nog op, dat, volgens de tegenwoordige wet, burg. en weth. toch altijd het oppertoezicht
behouden.
Na nog eenige besprekingen wordt het voorstel in stemming gebracht en met 5 tegen 4 stemmen
aangenomen (tegen: de heeren Homan, Homan Kijmmell, Wessemius en Boelken).
Vervolgens wordt, op voorstel des voorzitter, zonder stemming besloten: om “de verordening
regelende de samenstelling en inrichting dezer schoolcommissie” in een volgende vergadering te
behandelen .
De vergadering wordt gesloten.

