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Raadsvergadering.
Smilde, 9 Nov. Afwezig de hh. C. Fledderus en Jan Drenthen.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De voorzitter deelt mede, dat Ged. Staten hebben goedgekeurd de af- en overschrijvingen, waartoe de Raad in
zijne vorige vergadering heeft besloten. - De mededeeling wordt voor kennisgeving aangenomen.
Ingekomen is eene missive van het burgerlijk armbestuur, met kennisgeving, dat het, tengevolge van het
Raadsbesluit van 27 October jl., waarbij het verzoek, om den directeur van het burgerlijk werkhuis eene
verhooging van salaris ad f 50 toe te kennen, is afgewezen, alsmede ingevolge het verworpen voorstel van den
heer mr. P. van der Veen, om genoemden directeur eene gratificatie ad f 50 voor 1875 te verleenen, besloten
heeft collectief zijn ontslag te nemen, daar geen één motief is aangevoerd tegen het verzoek van het burgerlijk
armbestuur en de verwerping als een votum van wantrouwen moet worden aangemerkt.
De heer Servatius spijt het, dat het armbestuur tot dien stap kon besluiten; het heeft met veel ambitie in het
belang van het armwezen gewerkt.
De heer Hoogerbrugge betreurt het insgelijks, dat het burgerlijk armbestuur zoo gevoelig is. Hij zag gaarne,
dat het van zijn besluit terugkwam.
De voorzitter, tevens voorzitter van genoemd collegie en met de zaken van het armwezen zeer goed bekend,
zegt, dat het bestuur voornoemd niet treden wil in de regten van den Raad. Het ziet in de verwerping een
votum van wantrouwen. Het salaris van den directeur is te weinig, de werkzaamheden zijn zeer vermeerderd.
Vroeger was het werkhuis bestemd voor oude lieden, thans zijn er ook wezen, terwijl het ook toegankelijk is
voor kinderen, die daarin worden opgenomen. Er is zelfs een idioot, die den directeur en directrice veel last
bezorgt, terwijl verder het salaris van f 200 te weinig is, om fatsoenlijk te kunnen leven. De direct. P. Donk
wil zijn ontslag vragen tegen den 1sten Februarij 1875. Het is nog wel niet officiëel, maar hij krijgt eene
betrekking als onderwijzer te Port-Natal. Wanneer thans in verband met de meerdere werkzaamheden een
verzoek om verhooging van salaris door het b. armbestuur zou worden gedaan, zou dit, volgens de
overtuiging van spreker, niet zijn om het met f 50, maar met f 100 te verhoogen.
De heer mr. P. van der Veen zegt, dat het uitbrengen van het votum niet ziet op het bestuur, maar op den
directeur. Het is echter volstrekt geen votum van wantrouwen.
Nadat nog eenige leden de wenschelijkheid hebben betoogd, dat het armbestuur van zijn besluit terugkome,
stelt de heer Hoogerbrugge voor, om het salaris van den directeur met f 100 te verhoogen, mits het burgerlijk
armbestuur van zijn besluit terugkome. Dit voorstel, in omvraag gebragt, wordt verworpen met vier tegen vijf
stemmen: (vóór: de hh. M.A. Hoogerbrugge, mr. P. van der Veen, Servatius en P. Wessemius; tegen: de hh.
Jan de Vries, J.H. Wind, H. van Veen, Evert Homan en J. Homan Kijmmell.)
De voorzitter stelt alsnu voor, het ontslag aan te nemen voor kennisgeving, hetwelk geschiedt.
De voorzitter brengt ter tafel een concept adres, aan Z.M. den Koning te rigten, dat hierop neerkomt:
De vrouw van P. Feijen, Geertje Lasker, alhier, is wegens krankzinnigheid op den 1sten November jl. naar
het krankzinnigengesticht te Zutphen vervoerd.
Het dagelijksch bestuur heeft zich tot Ged. Staten gewend, om, ingevolge het contract van dezer met het
gesticht, haar voor rekening der provincie daar te plaatsen. Deze hebben echter te kennen gegeven, dat er
geene plaats, ingevolge de overeenkomst, in het gesticht voor de provincie meer beschikbaar is. De Raad zal
dus genoodzaakt zijn eene subsidie van den Koning te vragen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe
besloten.
Alsnu geeft de voorzitter te kennen, dat eene nieuwe voorloopige vaststelling van de gemeenterekening over
1873 noodzakelijk is, daar Ged. Staten de ingezonden rekening niet hebben goedgekeurd en eene nota van
bedenking tegen eenige posten hebben ingediend. Hij leest de posten met de daarop gemaakte bedenkingen
voor, licht ze toe en stelt voor, om ze te wijzigen in den geest van Ged. Staten, waartoe wordt besloten.
Voor eenige af- en overschrijvingen op de begrooting van 1874, noodzakelijk geworden door de gewijzigde
gemeenterekening over 1873, wordt magtiging verzocht en verkregen.
De voorzitter vraagt of nog iemand het woord verlangt, waarop de heer Hoogerbrugge zegt, dat hij gaarne zou
zien, dat bij het hulpkantoor der brievenpost alhier een lantaarn werd geplaatst, daar het soms bij duisternis
moeijelijk is, brieven in de bus te werpen.
De voorzitter zegt, dat van de postadministratie zulks niet gevraagd kan worden, omdat het hier niet een
postkantoor is, terwijl overigens de straatverlichting alleen tot de bevoegdheid van burg. en weth. behoort.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt deze vergadering gesloten.

