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Raadsvergadering.
SMILDE, 10 Aug. Afwezig de heeren Fledderus en van der Veen.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger dd. 11 Julij jl., en b. eene
resolutie van Ged. Staten waaruit blijkt, dat zij hebben goedgekeurd het raadsbesluit tot aankoop van
grond voor de standplaats van het postkantoor.
2. De geloofsbrieven en verder stukken van de herkozen leden P. Wessemius en J.H. Wind, benevens
die van het nieuw gekozen lid M.A. Hoogerbrugge, worden in handen gesteld van de heeren Sickens,
de Vries en Homan Kijmmell, die, na onderzoek, adviseeren geene bezwaren tot hunne toelating te
hebben, daar zij de stukken in volkomen orde hebben bevonden. Zonder stemming wordt tot de
toelating van genoemde heeren besloten. Gedurende het onderzoek was de vergadering geschorst en
hadden de heeren Wessemius en Wind de zaal verlaten.
3. De gemeente-rekening over 1876 en de begrooting van het burgerlijk armbestuur voor 1878
worden in handen gesteld van eene commissie, bestaande uit de heeren Sickens, de Vries en Homan
Kijmmell, tot onderzoek en rapport in de volgende vergadering.
4. Na eenige discussie worden, overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur, de volgende
besluiten genomen:
a. De Raad der gemeente Smilde heeft besloten:
Art. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten van het lager onderwijs zal er in de gemeente Smilde, van
af 1 November 1877 een avondschoolgeld worden geheven van iederen leerling, die, zonder de
dagschool te bezoeken, uitsluiten van de avondschool gebruik maakt.
Art. 2. Dit schoolgeld zal bedragen de som van f 1.50 per wintersaizoen, loopende van en met 1
November tot en met ultimo Februarij, een gedeelte voor het geheel gerekend.
Art. 3. Bedeelden en zij, die, schoon niet bedeeld, onvermogend zijn schoolgeld te betalen, worden
niet aan de heffing onderworpen.
Art. 4. De invordering geschiedt volgens te maken verordening.
b. De Raad der gemeente Smilde heeft vastgesteld de navolgende verordening op de invordering van
het avondschoolgeld, ingaande 1 November 1877.
Eenig artikel. Ieder, die de avondschool wenscht te bezoeken en niet op de dagschool gaat, moet
vooraf aan den hoofdonderwijzer hebben vertoond de door burg. en weth. gewaarmerkte kwitantie
van den gemeente-ontvanger van vooruitbetaald schoolgeld, of, voor zooveel onvermogenden
betreft, een tot toelating strekkend schriftelijk bewijs van burg. en weth.
Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer iets op of aan te merken hebbende, wordt de
vergadering gesloten.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Rekening van
Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, over het jaar 1876, gedurende 14 dagen, van af den 13den
Augustus, op de Secretarie der gemeente ter inzage van een ieder zal liggen en in afschrift tegen
betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 14 AUGUSTUS 1877

VEENSCHAP:
Molenwijk en Aanhoorigheden TE SMILDE.
Het BESTUUR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tusschen 20 en 30 Augustus aanstaande
zal plaats vinden de SCHOUW over Wegen en voetpaden, Vaarwaters, Wijken en Waterleidingen,
en dat ieder bij dezen wordt uitgenoodigd zijne panden voordien tijd in behoorlijken staat te brengen.
Smilde, 11 Aug. 1877.
Het Bestuur van ’t Veenschap voorn.:
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

