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Raadsvergadering 
Smilde, 24 Dec. Tegenwoordig de heeren N.E. Servatius, J. Drenthen, E.R. Homan, J. Joffers, J.H. 

Wind, H. van Veen, P. Wessemius, Cs. Fledderus, M.A. Hoogerbrugge en de voorzitter. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Daarna komen in behandeling de navolgende punten: 

a. Missive van den heer P.H. Sickens, houdende kennisgeving, dat hij de benoeming tot lid van het 

armbestuur aanneemt. 

b. Missive van den heer M.A. Hoogerbrugge waarin hij de volgende voorstellen doet: 

a. om met ingang van 1 Julij a.s. aan den tegenwoordigen secretaris eervol ontslag te verleenen, onder 

toekenning van een pensioen, tot een bedrag door den Raad te bepalen. 

b. om met ingang van 1 Julij de betrekking van klerk ter secretarie op te heffen. 

Nadat, op verzoek van den voorzitter, de heer Hoogerbrugge de voorstellen breedvoerig had toegelicht 

en de secretaris zijne instemming met voorstel a. had te kennen te geven, ontstond eene breedvoerige 

discussie, waarna voorstel a. met 6 tegen 4 stemmen werd aangenomen. 

Vóór de heeren P. Wessemius, N.E. Servatius, J.H. Wind, H. van Veen, M.A. Hoogerbrugge en de 

voorzitter. 

Daarna besloot de Raad, op voorstel van den voorzitter, met 8 tegen 2 stemmen het pensioen voor de 

secretaris te bepalen op f 350. 

Voorstel b. werd na eenige discussie in stemming gebragt, waarbij zich 5 voor en 5 er tegen 

verklaarden, zoodat de stemmen staakten en het voorstel in eene volgende vergadering weer in 

stemming zal gebragt worden. 

Daarna werd de gemeentebegrooting voor 1873 behandeld. Daarop werden door den heer 

Hoogerbrugge eenige amendementen tot verlaging van posten voorgesteld, die allen, op een na, werden 

aangenomen, alsmede om de post promemorie uit te trekken, teneinde aan een vroeger genomen 

raadsbesluit uitvoering te kunnen geven. 

Ten slotte werd de begrooting met algemeene stemmen aangenomen. 

Daar er niets meer aan de orde was sloot de voorzitter de vergadering. 

 

 


