
blad 1888q 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 14 AUGUSTUS 1888 
 

 
Smilde, 13 Aug. Een zoon van den landbouwer Pol werd gistermorgen dood op zijn bed gevonden. 

De jongeling, anders niet ongesteld, leed  wel eens aan vallende ziekte. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 11 Aug. Tegenwoordig alle leden. 

Na opening van de vergadering verzoekt de voorzitter den secretaris het nieuwbenoemde lid, den 

heer M. Fernhout, binnen te leiden. 

Door den voorzitter wordt deze dan gelukgewenscht met zijne benoeming, waarna de heer Fernhout, 

na openlegging van zijn program, zitting neemt. 

Daarna worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter leest vervolgens eene missive voor van den Commissaris des Konings in Drenthe, jhr. 

mr. P.J. van Swinderen, waarbij hij den Raad kennisgeeft, dat hij zijne betrekking heeft aanvaard. 

Die mededeeling wordt voorkennisgeving aangenomen. 

Nog was ingekomen eene missive van den heer Veenstra, met verzoek dat zijn aanslag van één 

schoolgaand kind in evenredigheid worde gebracht met zijn maatschappelijke positie. 

Aangenomen voor kennisgeving. 

De voorzitter brengt een ontwerp ter tafel voor eene geldleening groot f 1500. 

De heer Hoogerbrugge licht het ontwerp toe en geeft de vergadering in overweging thans uit te 

maken of men het huis bij de Jonkersbrug wenscht te repareeren of te verbouwen; mocht de Raad tot 

het laatste besluiten, dan gaf hij in overweging de geldleening f 1000 hooger voor te stellen. 

De heer Pot dacht dat de beslissing in dezen aan burg. en weth. was opgedragen. 

De heer Hoogerbrugge stemde dit toe, doch daar door burg. en weth. nog geen beslissing was 

genomen, achtte hij het geen bezwaar het gevoelen van den Raad in dezen te kennen. 

De voorzitter zeide dat hij tegen verbouwing was. 

De heeren Pot en de Vries achten verbouwing ook niet wenschelijk. 

Na nog eenige discussie werd, zonder hoofdelijke stemming, besloten het huis te repareeren, waarna 

het ontwerp-geldleening met algemeene stemmen werd aangenomen. 

De voorzitter verzoekt de commissie tot naziening der rekening 1887, bestaande uit de heeren W. 

van Veen, A.D. Pot en J.W. de Vries, rapport uit te brengen. 

Bij monde van den heer J.W. de Vries wordt daarop rapport uitgebracht en worden eenige 

inlichtingen verzocht op hoofdstuk II art. 2 en hoofdst. III § 3 art. 7c der ontvangsten. 

De voorzitter zegt, dat wat het eerste punt betreft, het houtgewas wel in 1887 is verkocht, maar de 

kooppenningen eerst in 1888 worden ontvangen en verantwoord, en omtrent het tweede punt, 

(schoolheffing lager onderwijs, die beneden de raming is gebleven), kon niet meer worden 

verkregen. 

De heer Pot kan zich met het antwoord van den voorzitter niet vereenigen, aangezien uit de lijst der 

schoolgaande kinderen blijkt, dat dat punt der ontvangsten door burg. en weth. niet met voldoende 

zorg is behandeld en staaft dit door eenige voorbeelden. Naar zijn oordeel moet en kan van pl. m. 

1000 schoolgaande kinderen zeer gemakkelijk het geraamde cijfer van f 1000 worden ontvangen. 

De heer Hoogerbrugge stemt volkomen met den vorigen spreker in, doch wijst op de bepaling der 

wet waarin slechts 2 betalende klassen worden aangegeven; dit verhindert om evenredige en 

voldoende aanslagen te doen, doch hij hoopt bij de behandeling der begrooting dienst 1889 daarop 

terug te komen. 

De heer J.W. de Vries dankt voor de gegeven inlichtingen en hoopt dat het dagelijksch bestuur dit 

punt met de meeste zorg zal behartigen. 

Verder verzocht de commissie nog inlichtingen op enkele punten van de uitgaven: hoofdstuk I § 3 

art. 2, hoofdst. II §1 art. 1, hoofdst. III § 1 art. 1, hoofdstuk IV § 3 art. 2 en hoofdstuk IV § 4 art. 5. 

Aangaande de inlichting op het eerste punt legt de commissie zich bij het antwoord des voorzitter 

neder, evenzoo met het tweede punt, onderhoud van de wegen; het derde en vijfde punt lokte vele 

besprekingen uit. 

Bij het derde punt, onderhoud der gebouwen, wenscht de commissie, dat het dagelijksch bestuur 

zooveel mogelijk een vroeger genomen besluit van den gemeenteraad, openbare aanbestedingen, 

handhaaft. 

De heer Hoogerbrugge kan op dit punt den Raad geruststellen, daar, zooals thans het dagelijksch 

bestuur is zamengesteld, van dat beginsel wordt uitgegaan; hij heeft er altijd op aangedrongen om de 

ingezetenen gelijke rechten te schenken en hij gelooft tevens, dat het ook niet tegen de financieele 

belangen der gemeente is. 

De heeren Homan Kijmmell en P. Wessemius laten zich in denzelfden geest uit. 
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