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-vervolg van blad 1888q 

Bij het vijfde of laatste punt, armwezen, zegt de commissie, dat zij met leedwezen kennis heeft 

genomen, niet alleen omdat volgens een overgelegd overzicht, het cijfer verbazend was geklommen in 

evenredigheid van vorigen jaren, maar dat zelfs een post, onder de benaming onder de vorige uitgaven 

niet begrepen, wordt verdriedubbeld en nu reeds tot  f 530 was geklommen; de commissie vreest, dat 

de voldoende contrôle op het armwezen ontbreekt.  

De voorzitter beweerde daarvan het moeilijke. 

De heer Hoogerbrugge stemde toe, dat in bestaanden toestand, met het oog op de financiëele 

draagkrachten der gemeente, niet alleen verandering wenschelijk, maar noodzakelijk is, doch naar zijn 

bescheiden meening is, met het oog op de andere punten der agenda, heden daar voor niet het 

gewenschte oogenblik; hij acht het beter dit punt ter tafel te brengen bij de behandeling der 

begrooting. De commissie kan zich daar wel bij nederleggen, doch aangezien, dat de uitgaven van dit 

hoofdstuk niet geheel zijn verantwoord in de rekening van 1887, is haar eindconclusie, met het oog op 

art. 218 der gem. wet, de Raad te adviseeren, de rekening niet goed te keuren. 

De heer Hoogerbrugge vraagt en bekomt het woord en zegt, dat hij zich bij de conclusie van de 

commissie wel kan nederleggen, doch het moet geen aanleiding geven tot werkstaking en om dat te 

voorkomen, geeft hij de vergadering in overweging, burgemeester en wethouders te machtigen, om 

namens den Raad, bij het collegie van hh. Ged. Staten advies te vragen, of de ontbrekende posten op 

de rekening 1887 nog op die rekening kunnen worden gebracht, teneinde zoo spoedig mogelijk tot een 

zuiveren toestand te geraken en zoo neen, op welke wijze de gemeenteraad in deze dan heeft te 

handelen. De commissie kan zich met dat voorstel wel vereenigen, hoewel zij haar stem wenscht voor 

te behouden. 

Conform het voorstel van den heer Hoogerbrugge wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 

De voorzitter stelt nu aan de orde het kohier van den hoofdelijken omslag over het jaar 1888 en geeft 

in overweging, dat punt met gesloten deuren te behandelen. 

De heer Hoogerbrugge vraagt het woord en zegt, dat het den Raad bekend is, dat hij geen voorstander 

is van vergaderingen comité-generaal en vooral niet bij de behandeling van het kohier van den 

hoofdelijken omslag. Het is hem bekend, dat de voorstanders dier vergaderingen voorgeven, dat men 

dan vrijer en gemakkelijke de financiëele toestand der aangeslagenen kan bespreken en blootleggen, 

maar juist dat gemakkelijk bespreken en blootleggen heeft hem helaas tot de ervaring gebracht, dat 

men te luchtig over de financiëele toestanden oordeelt en wenschen voor feiten aangeeft, en een ander 

bezwaar bij spreker is, dat men helaas 2 of 3 dagen later verneemt door wie van de leden van den Raad 

eene verhooging is voorgesteld, en waren die mededeelingen dan nog maar altijd naar waarheid, doch 

hoe vele malen wordt daar een persoon voor uitgekozen welke men het liefst in een onaangename 

positie brengt; die bezwaren waren bij eene openbare behandeling opgeheven. Doch hij zal ditmaal in 

het voorstel van den voorzitter berusten, aangezien deze zich hoogstwaarschijnlijk niet voor eene 

openbare behandeling heeft voorbereid, en nog te meer, daar het ontworpen kohier de duidelijke 

kenmerken draagt, dat de verordening, waarnaar het kohier is ontworpen, in strijd is met de waarheid. 

Het inkomen der aangeslagenen regelt zich naar het bedrag van den omslag, zoodat dit jaar de 

aangeslagenen weer eenige honderden of duizenden meer inkomen hebben dan het vorige jaar, omdat 

het bedrag van den omslag hooger is, en dat veroorzaakt een onwaren en onhoudbaren toestand. 

De heeren Homan Kijmmell, de Vries en Pot stemmen daarmede in. 

De openbare zitting wordt daarna opgeheven. 

 

Heden overleed plotseling onze geliefde zoon en broeder WARNER, in den nog jeugdigen leeftijd van 

22 jaar. 

Smilde, Augustus 1888.        H. POL. 

K. POL-SLOMP. 

Dienende deze tot algemeene kennisgeving. 

Bij dezen betuigen wij onzen DANK aan allen voor de belangstelling en deelneming, ons betoond 

tijdens de ziekte en overlijden onzer innig geliefde dochter en zuster ESTINA. 

Smilde, 13 Aug. 1888.       JOZEPH COHEN en KINDEREN. 


