
blad 1888z 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 NOVEMBER 1888 
 -vervolg van blad 1888y3 

Burg. en Weth. zijn wel genegen den post op de begrooting, dienst 1889, te brengen, doch dit college 

wenscht den hoofd. omslag niet te verhoogen, maar de begrooting, dienst 1889, nog eens na te gaan 

en uit bezuiniging op enkele posten het bedrag te vinden. 

De heer de Vries  betwijfelt het, of de bedoelde post wel bij de gewone uitgaven te huis behoort;  hij 

rekent het als eene subsidie aan het armwezen en daarom geen post van gewone uitgaven. 

De voorzitter wederlegt op eenige punten het denkbeeld van den spreker. 

De heer de Vries legt zich hierbij neder en vraagt, of nu het voorstel in stemming zal komen, om naar 

het gevoelen van Ged. Staten den hoofd. omslag, dienst 1889, te verhoogen; hij gaat niet mede met 

den hoofd. omslag op te voeren en zal tegen het voorstel stemmen. 

Het voorstel, om, ingevolge advies van Gedep. Staten, den hoofdelijken omslag, om daarmede het 

tekort armwezen, dienst 1887, te dekken, komt nu in stemming en wordt verworpen met 9 tegen 2 

stemmen. Voor: Drenthen en Sickens. 

De voorzitter geeft in overweging de begrooting, dienst 1889, nog eens na te gaan en te zien of 

eenige posten niet te bezuinigen zijn. 

Burgemeester en wethouders stellen voor: 

Hoofdstuk I: art. 8, schrijfloonen, met f 50; art. 10, advertentiekosten, met f 10; art. 11, briefporten 

en expresseloonen, met f 10, en art. 13, reis- en verblijfkosten met f 10 te verlagen. 

Hoofdstuk III: art. 4, onderhoud gebouwen, met f 50; art. 5, onderhoud en opzicht begraafplaatsen , 

met f 50 te verminderen. 

Deze posten worden artikelsgewijze behandeld en alle zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 

Bij Hoofdstuk VI: jaarwedde onderwijzers, genaderd, deelt de voorzitter mede, dat burg. en weth. 

voorstellen om de acht hulponderwijzers, werkzaam aan de openbare scholen alhier, tegen primo 

April a.s. eervol te ontslaan en tegen dien tijd 8 hulponderwijzers te benoemen op een tractement van 

f 450 per jaar. 

Na rijp beraad en ernstige overweging heeft het college van burg. en weth. tot dit voorstel besloten; 

de hoofdelijke omslag is reeds tot zulk een cijfer opgevoerd, dat zij niet verhoogd mag worden, de 

post moet derhalve  door bezuinigingsmaatregelen gedekt worden. Was Smilde een rijke gemeente, 

burg. en weth. zouden wellicht niet met het voorstel gekomen zijn; zij weten dat zij met het voorstel 

geen lof  zullen inoogsten, daar niet ieder met dit besluit zal ingenomen zijn, doch daarmede mogen 

zij geen rekening houden, de belangen der gemeente moeten hun het zwaarst wegen. 

De voorzitter leest nu de ingekomen missive der drie raadsleden (de heeren Fernhout, Vos en de 

Vries) voor, waarvan de inhoud is dat zij de eer hebben den raad te verzoeken, de acht 

hulponderwijzers met 1 Januari a.s. eervol ontslag te verleenen en tegen dien tijd wederom acht 

hulponderwijzers aan te stellen op een salaris van f 400 per jaar. 

De voorzitter geeft aan de voorstellers in overweging het voorstel in te trekken en zich neder te 

leggen bij het voorstel van burg. en weth. De tijd van ontslag op 1 Januari is naar zijn oordeel tekort 

en ook het salaris van f 400 vindt hij wel wat te zuinig gesteld, men moet de billijkheid niet uit het 

oog verliezen. 

De heer Fernhout verdedigt het voorstel, de tijd is wel kort genomen, doch dit is geschied met het 

oog op het begin van het nieuwe dienstjaar 1889, ook f 400 gulden salaris vindt hij wel voldoende. 

De heer de Vries sluit zich bij zijn mede-voorsteller aan. Omtrent den tijd van ontslag op 1 April zou 

hij wel met burg. en weth. kunnen medegaan, doch het tractement van f 400 acht hij billijk en goed, 

er blijft dan ook energie in om de hoofdacte te verwerven. De heer Vos verdedigt het voorstel nog 

nader en dringt op aanneming aan. 

De voorzitter zegt, dat in de vergadering van burg. en weth. ook nog in overweging is geweest, om 

het salaris van de ongehuwde hulponderwijzers op f 400 en dat van gehuwde hulponderwijzers op f 

450 te bepalen, doch men kwam van dat denkbeeld terug daar van alle hulponderwijzers dezelfde 

bekwaamheid, ijver en plichtsbetrachting enz. gevorderd wordt, en mocht een hulponderwijzer 

komen te huwen, dan stond men direct weder voor een aanvraag om verhooging, en om dat alles te 

vermijden, oordeelden burg. en weth. het raadzaam het salaris voor elke hulponderwijzer op f 450 te 

bepalen; hij ontraad zeer het voorstel van de 3 raadsleden aan te nemen. 

Het voorstel der 3 raadsleden wordt nu in omvraag gebracht en verworpen met 7 tegen 4 stemmen. 

Vóór stemden de heeren de Vries, Pot, Vos en Fernhout. 
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