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De heer Homan Kijmmell kan zich met het advies van den voorzitter wel vereenigen en doet daarom 

het voorstel het besluit in te trekken. 

Nadat nog eenige besprekingen tusschen de heeren Fernhout, Pot, Wessemius, de Vries en den 

voorzitter hadden plaats gehad, komt het voorstel van de vier eerstgenoemde heeren, om het besluit 

van den gemeenteraad te handhaven in stemming, hetwelk verworpen wordt met 6 tegen 5 stemmen. 

Vóór: Pot, Fernhout, Wessemius, Vos en de Vries. 

Daarna komt in stemming het voorstel van den heer Homan Kijmmell, om, ingevolge het advies van 

den voorzitter, naar aanleiding van de missive van den Minister, het besluit van 23 November in te 

trekken. Dit wordt aangenomen met 9 tegen 2 stemmen. 

Tegen: de Vries en Wessemius. 

Ingekomen eene missive van Ged. Staten, waarbij zij hunne beslissing mededeelen betreffende een 

tweetal collective aanslagen in den hoofdelijken omslag en wel van de wed. J.C. Homan en A.C. de 

Jager. 

Ingekomen eene missive van Ged. Staten, waarbij zij den raad mededeelen dat zij voorloopig de 

begrooting over 1889 tot het halve montant goedkeuren en toestaan tot tijd en wijle er eene beslissing 

is genomen in de hulponderwijzers-questie. 

Voorstel van B. en W. tot af- en overschrijving van eenige postjes op de begrooting van 1888. 

Daartoe wordt met algemeene stemmen besloten. 

Voorstel van het armbestuur. 

De voorzitter deelt mede, dat het, naar het gevoelen van het armbestuur, zeer gewenscht zal zijn zoo 

eene bouwkampje achter het werkhuis met eiken en berken stekken werd bepoot, en het kampje, 

waarmede men reeds met aanmaken tot boschculuur was begonnen, te laten afwerken. Hieromtrent 

wenscht de spreker het gevoelen van den Raad te kennen. Voor een en ander zal eene uitgave van 

ongeveer 100 gulden noodig zijn. Voor deze uitgave is geen post op de begrooting, doch ter 

verbetering van de eigendommen der gemeente adviseert spreker deze som voor dat doel aan het 

armbestuur toe te staan. 

In stemming gebracht, werd  dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen. 

De voorzitter vraagt of nog iemand het woord verlangt. 

De heer Fernhout vraagt inlichtingen omtrent het overpad van het gemeentehuis naar de 

arminrichting. 

De voorzitter antwoordt, dat dit overpad geen algemeene weg is; wel meent hij, dat het overpad door 

den huurder van het land wordt toegestaan tegen eene kleine vergoeding. 

De heer Sickens herinnert zich, dat er voor het overpad wel eens door het werkhuis eene bijdrage is 

gegeven. 

De voorzitter zal het onderzoeken en van de zaak nader verslag uitbrengen. 

De heer Fernhout zou het wel eens in overweging willen geven of het niet goed was dat de Raad zich 

eens tot hoogere autoriteit wendt, met het verzoek, om de beruchte dam te Appelscha weg te ruimen, 

ook met het oog op de voltooide Tjonger-kanalisatie. 

De voorzitter, hoewel hij ook daartoe gaarne zal medewerken, acht het, naar zijn persoonlijk 

gevoelen, daarvoor thans niet de juiste tijd; zoodra er tusschen het Rijk en de provinciën over die 

zaak onderhandelingen aanhangig zijn, zal het verzoek meer nut stichten. 

De heer Homan Kijmmell meent, dat het niet zoo heel lang meer zal duren of Ged. Staten van 

Friesland zullen de zaak aanhangig maken. 

De heer Wessemius wenscht het gevoelen van den heer Fernhout zeer te ondersteunen. 

De voorzitter zegt, dat dit groot belang zijne aandacht niet zal ontgaan, doch geeft in overweging op 

dit oogenblik daartoe geene stappen te doen. 

De heer Pot vraagt inlichtingen wie de schouw heeft op het snoeien de boomen op den zandweg 

bijlangs de hoofdvaart, het Rijk of de gemeente? Het snoeien der boomen is hoogst wenschelijk. 

De voorzitter geeft te kennen, dat men algemeen van gevoelen is, dat, hoewel het Rijk eigenaar is 

van den weg, de schouw door het gemeentebestuur moet worden gehouden; de spr. twijfelt niet of B. 

en W. zullen op den gegeven wenk letten. 

Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering. 


