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3. Concept-raadsbesluit tot verhuring van een gemeentewoning. 

Nadat de voorzitter de conditiën had toegelicht, vroeg en bekwam de heer J.W. de Vries het woord en 

bracht eenige bedenkingen in ’t midden. 

De heer Hoogerbrugge geeft in overweging dit punt met gesloten deuren te behandelen, daar de 

debatten wellicht een persoonlijk karakter konden aannemen. 

Hiertoe werd besloten. 

Nadat de openbare vergadering is heropend, komt het voorstel van burg. en weth. in stemming, met 

het gevolg dat de stemmen staken en de beslissing tot eene volgende vergadering wordt verdaagd. 

4. Eenige af- en overschrijvingen op de begrooting dienst 1887. 

Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden deze goedgekeurd. 

5. Regeling van het stembureau. 

De heer Hoogerbrugge stelt voor, met het oog op art. 43 der kieswet, de leden van dat bureau door 

stemming aan te wijzen. 

Dienovereenkomstig wordt besloten en worden tot leden van het stembureau bij de verkiezing van 6 

maart gekozen de heeren J. Homan Kijmmell en J.W. de Vries. 

6. Plan van geldleeening ter voldoening van de koopschat van een huis. 

Nadat de voorzitter het plan had voorgelezen, wordt het zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

7. Adres van 46 ingezetenen tot het bekomen van een rijksveearts. 

De voorzitter geeft in overweging dit punt tot een volgende vergadering te verdagen. 

De heer Hoogerbrugge stelt voor deze zaak aan te houden tot de behandeling der begrooting voor den 

dienst 1889, aangezien op de begrooting voor 1888 hiervoor geen post is uitgetrokken. 

Aldus wordt besloten. 

8. Brief van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, betrekkelijk den verhuur voor vijf 

jaar van het postkantoor. 

Besloten wordt overeenkomstig een voorstel van burg. en weth. 

9. Kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1888. 

De voorzitter stelt voor  de behandeling te verdagen tot eene volgende vergadering en het kohier ter 

inzage van de leden te leggen. 

De heer Hoogerbrugge acht het doelmatiger dat elke lid van den Raad een afschrift van het kohier 

ontvangt, teneinde het met meer attentie en nauwkeurigheid na te kunnen gaan. 

De voorzitter kan zich met het denkbeeld van den heer Hoogerbrugge wel vereenigen, doch geeft in 

overweging afdrukken en plaats van afschriften van het kohier te laten maken. Conform wordt 

besloten. 

10. Teekening betreffende den verbouw van de school te Kloosterveen. 

De voorzitter geeft in overweging de teekening aan het oordeel der plaatselijke schoolcommissie te 

onderwerpen, teneinde haar advies in te winnen, en daarna deze zaak in behandeling te nemen. 

Aldus wordt besloten. 

Daar geen der leden meer iets in het midden heeft te brengen, sluit de voorzitter de vergadering. 
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Smilde, 24 Febr. Heden, Zaterdagavond, trad in hotel “de Oude Veenhoop” te Smilde in eene 

openbare vergadering der kiesvereeniging “de Vooruitgang” aldaar dr. Vitus Bruinsma van 

Leeuwaren als spreker op. De zaal, die ruim 150 personen kan bevatten, was bijna geheel bezet, 

waaronder ook velen uit het naburige Appelscha. 

Aan de hand van het program dezer vereeniging behandelde spreker een tiental der meest belangrijke 

kwestien van den dag. 

In de schoolkwestie was hij voorstander van het restitutiestelsel, daar hij dit beschouwt als het eenige 

middel om die zaak te regelen en op te lossen. De liberale partij had in deze reeds te lang onrecht aan 

andere staatspartijen gedaan; spreker lachte niet als men het motief gewetensbezwaar aanvoerde. 

Neen, de groote opofferingen en offervaardigheid, die de anti-revolutionaire en katholieke partijen 

sinds jaren en dagen voor die zaak aan den dag legden, was wel een bewijs, dat het werkelijk een 

conciensie-zaak was en niet, zooals men het van liberale zijde voorstelde, eene zaak om de agitatie 

levendig te houden. 
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