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De rapporteur der commissie zegt dat het de comm. ook is voorgekomen, dat het zoo niet langer kan. 

Hij gaat niet mede om dezen post tot f 5000 op te voeren en acht opheffing van het armhuis 

noodzakelijk. 

De heeren Fernhout, Pot en Wessemius zijn het hierover allen eens, dat deze post niet hooger als f 

2250, met het oog op de gemeente, moet worden uitgetrokken. 

Het voorstel om den post te f 5000 te verhoogen wordt dan ook met algemeene stemmen verworpen. 

De voorzitter stelt voor den post op 2250 gulden te laten, doch doet uitkomen dat wie voor dit 

voorstel stemt, er voor is dat het armhuis worde opgeheven. 

De heer Sickens stelt voor om het te laten zoo het is, en dan 4000 gulden voor dezen post uit te 

trekken. 

De voorzitter doet uitkomen dat zoo men den toestand wil laten blijven zoo als die nu is, 5000 gulden 

de minimumsom is die men noodig heeft. Daar het voorstel van den heer Sickens de verste strekking 

heeft, wordt dit in stemming gebracht en verworpen met 10 ten 1 stem. (Die van den heer Sickens), 

Het voorstel van den voorzitter om 2250 gulden voor ’t armwezen te bestemmen, met zich 

insluitende de opheffing van het armhuis, wordt nu met algemeene stemmen aangenomen. 

Post: krankzinnigen wordt met algemeene stemmen van f 440 op f 650 gebracht, daar de gemeente 

nu voor 3, in plaats van 2 krankzinnigen, moet zorgen. 

Post: nagekomen uitgave ad f 1579 wegens meerdere uitgaven in zake armwezen dienst 1887, wordt 

na een kleine discussie met algemeene stemmen van de begrooting afgevoerd, ter nader behandeling. 

Begrooting ontvangsten. 

Bij hoofdstuk huur der woningen stelt de rapporteur de Vries voor om de huursom van één door 

veldwachter Hogenberk bewoond huis van f 30 op f 45 te brengen; dit voorstel wordt na eene kleine 

discussie verworpen met 7 tegen 4 stemmen. Voor van Veen, Drenthen, Vos en de Vries. 

Bij hoofdstuk hoofdelijken omslag stelt de voorzitter voor deze post op pl. m. f 7000 vast te stellen; 

daartoe wordt met algemeene stemmen besloten. 

Bij post onderhoud grafkelder wordt voorgesteld deze post met f 20 gulden te verminderen welk  

voorstel met 10 tegen 1 stem wordt aangenomen. Tegen Sickens. 

De voorzitter brengt alsnu de geheele begrooting in uitgave en ontvangsten in rondvraag, welke met 

10 stemmen tegen 1 stem wordt aangenomen. Tegen Sickens. 

12. Nu komt aan de orde herziening van het reglement van orde. 

De voorzitter wijst op het artikel, ’t welk bepaalt dat de raadsvergaderingen gehouden moeten 

worden des Woensdags-voormiddags 10 uur; hij stelt voor dit artikel te wijzigen in dien geest dat de 

vergaderingen meestal des avonds zullen worden gehouden, met het oog op de bezigheden en zaken 

der raadsleden; daartoe wordt besloten. 

13. Goedkeuring van af- en overschrijvingen van eenige kleine posten, hetgeen met algemeene 

stemmen wordt aangenomen. 

Nadat niemand meer het woord verlangt sluit de voorzitter de vergadering, welke van 6 tot ruim 10 

uur geduurd heeft. 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS brengen te kennis, dat de uitgeschreven Geldleening is 

VOLGETEEKEND en dientengevolge de inschrijving is 

GESLOTEN. 

Smilde, 5 Oct. 1888.       De Burgemeester, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris,  

S. KOOGER. 

 
Smilde. 

Bekendmaking. 

VERGADERING van den Gemeenteraad op Maandag 8 October a.s., des namiddags te zes uren. 

Smilde, 5 October 1888.      De Burgemeester: 

M.A. HOOGERBRUGGE. 


