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Raadsvergadering.
Smilde, 30 Nov. Afwezig bij de opening de hh. mr. P. van der Veen, P. Wessemius, Jan Drenthen,
Jan de Vries en H. van Veen.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd.
De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen eene kennisgeving van den heer mr. P. van der Veen, dat
deze heden verhinderd is de vergadering bij te wonen, wat voor informatie wordt aangenomen.
De voorzitter deelt verder mede, dat is ingekomen eene missive van het burgerlijk armbestuur alhier,
waarin dit te kennen geeft, dat het zich de herbenoeming door den Raad zal laten welgevallen, onder
voorbehoud, dat het salaris aan den directeur en de directrice van het werkhuis met f 100 per jaar
worde verhoogd.
De heer M.A. Hoogerbrugge kan zich hiermede zeer goed vereenigen. Hij heeft zulks bij eene vorige
vergadering voorgesteld.
De voorzitter kan de verzekering geven, dat, wanneer de Raad zich met het besluit van het burg.
armbestuur kan vereenigen, de directeur alsdan mede zijn ingezonden ontslag zal intrekken en in
functie blijven.
De heer J.H. Wind is er tegen deze zaak heden te behandelen, omdat de leden niet allen tegenwoordig
zijn en op de agenda daarvan niets vermeld wordt. Hij meende, toen hij daarop las “missive van het
burgerlijk armbestuur”, zonder meer, dat de leden de benoeming hadden aangenomen. Misschien
zouden de overige raadsleden, wetende dat zulk een belangrijk punt behandeld zou worden, de
vergadering wel hebben bijgewoond.
De heer Jan de Vries komt inmiddels de zaal binnen en wordt door den voorzitter ingelicht omtrent
het onderwerp van behandeling en den loop der discussie. Ook deze is van hetzelfde gevoelen als de
heer J.H. Wind.
De voorzitter leest art. 17 van het reglement van orde voor, dat de behandeling van het onderwerp,
wegens het niet aanwezig zijn van alle leden, niet verbiedt.
De heer Jan de Vries zegt, dat het billijk was geweest de behandeling der zaak op de agenda te
vermelden.
De heer M.A. Hoogerbrugge doet het voorstel om er over te laten stemmen, of de zaak in behandeling
zal worden genomen.
De voorzitter zegt, dat deze spoed is vereischt, omdat de directeur reeds bezig is boekjes te koopen
voor de jeugd in- en andere uitgaven te doen voor de reis naar Port-Natal, waar hij als onderwijzer zal
optreden en zulks zou staken, als de Raad zijn salaris met f 100 verhoogde. Daar de behandeling op
heden echter nog al tegenkanting ondervindt, brengt de voorzitter in omvraag of het onderwerp in
kwestie heden nog zal behandeld worden, hetwelk wordt afgestemd met 3 tegen 4 stemmen (voor de
hh. C. Fledderus, N.E. Servatius en M.A. Hoogerbrugge; tegen de hh. E. Homan, J. Homan Kijmmell,
J.H. Wind en J. de Vries).
De voorzitter sluit hierop de vergadering.
Daar de zaak spoedeischend is, zal de raad tegen morgenavond vijf uur weder bijeengeroepen worden.
Het Burgerlijk Armbestuur der gemeente Smilde roept bij deze op sollicitanten voor de betrekking van
Directeur en Directrice
in het Armwerkhuis alhier.
Er worden verlangd, GEHUWDE LIEDEN, liefst zonder kinderen; de man in staat om administratie te
houden en eenigzins bekend met landbouw, de vrouw om onderrigt te geven in vrouwelijke
huishoudelijke werkzaamheden.
Behalve inwoning en hetgeen in het Werkhuis wordt verschaft van levensmiddelen, brand en
geneeskundige hulp is er een salaris van f 200 ’s jaars aan verbonden.
Nadere inlichtingen te bekomen met franco brieven of in persoon bij bovengenoemd Armbestuur,
terwijl de brieven met de bijbehoorende attesten moeten worden ingeleverd voór den 15den December
a.s.
Het Burgerlijk Armbestuur voornoemd.
De Voorzitter,
L.W. EBBINGE.
De Secretaris,
J.R.T. TELLEGEN.

