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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 30 JANUARI 1889

Raadsvergadering.
Smilde, 28 Jan. Tegenwoordig alle leden, behalve de heeren Drenthen en Fernhout. Voorzitter de
burgemeester.
De notulen der vorige vergadering op 7 Jan. l.l. worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd.
1. Ingekomen een schrijven van den heer M. Fernhout, waarbij hij kennis geeft wegend ongesteldheid
deze vergadering niet te kunnen bijwonen.
2. Ingekomen een schrijven van burg. en weth. betreffende verificatie der gemeentekas.
3. Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring tot af- en overschrijving van
eenige posten op de begrooting.
4. Ingekomen een missive van Ged. Staten, waarbij zij goedkeuring verleenen tot het aangaan van
een tijdelijke leening voor hoogstens 6 maanden tot een bedrag van f 5000, tegen een rente van ten
hoogste 4 pct.
Alle deze missives worden voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter doet bij het laatste punt mededeeling, dat de tijd te kort was, om hierover eene openbare
inschrijving uit te lokken. Voorloopig hebben de heer Sickens en spreker de leening gedekt en om de
gemeente op geen hooger kosten te brengen, hebben zij de gelden renteloos voorgeschoten.
De heer de Vries dankt den voorzitter en den heer Sickens voor hunne bereidwilligheid.
5. Ingekomen eene missive van Ged. Staten, waarbij zij den Raad te kennen geven, dat in eene vorige
vergadering wel het besluit omtrent het eervol ontslag der hulponderwijzers is ingetrokken, doch hun
niet is gebleken op welke som hun tractement blijft vastgesteld.
De voorzitter stelt voor op die missie te letten straks bij het behandelen der begrooting.
6. Ingekomen een missive van Ged. Staten, waarbij zij inlichtingen verzoeken, welke voorbereidende
maatregelen of er in deze gemeente worden genomen met het oog op de in 1890 in werking tredende
schoolwet van 1878.
De voorzitter geeft in overweging ook deze missive straks nader te behandelen bij de begrooting.
conform wordt besloten.
7. Behandeling van de aanvulling der begrooting 1889.
De voorzitter brengt aan de orde de paragraaf der jaarwedden van de hulponderwijzers. Het zal de
leden gebleken zijn uit de missive van Ged. Staten, dat dit college weder het oude cijfer der
tractementen op de begrooting wenscht, namelijk f 4400.
De heer Sickens is er voor weder het oude cijfer uit te trekken.
De heer Wessemius deelt het gevoelen van den vorigen spreker niet: gaarne zou hij het tractement op
f 450 zien vastgesteld, indien er met de wet in de hand eenige kans van slagen was.
De voorzitter antwoordt den spreker, dat volgens de wet aan den Raad de vaststelling der jaarwedden
is overgelaten, doch betwijfelt het zeer, dat een besluit, waarbij de jaarweden worden verlaagd, zal
worden goedgekeurd.
De heer de Vries, hoewel hij weet dat hij zich een blijvende haat der onderwijzers op den hals haalt,
verklaart zich bij het gevoelen van den heer Sickens niet te mogen neerleggen; hij wenscht wel voor
te stellen de jaarwedden op f 450 vast te stellen; op dit punt is hij niet van gevoelen te veranderen; het
raakt een beginsel.
De heer Vos sluit zich geheel bij het gesprokene van den vorigen spreker aan.
De voorzitter zegt, dat de heer de Vries heeft gesproken van liever te sterven op het slagveld dan zijn
beginsel te verloochenen, doch dit is in deze zaak niet toepasselijk. Men is zoo licht geneigd bij het
vasthouden aan beginselen in stijfhoofdigheid te vervallen; spreker tenminste acht het enkel een
quaestie van geld en geen quaestie van beginsel. Wij hebben de bezuiniging beproefd, doch hoogere
besturen hebben de zaak anders ingezien en daarom acht spreker het ’t verstandigst, het ouden cijfer
weder op de begrooting te brengen.
De heer Wessemius wenscht nog eenmaal openhartig zijn gevoelen te zeggen, zonder zich te
bekommeren om het oordeel van de onderwijzers. Hij treedt hier op voor de belangen der gemeente
en acht zich dan boven het veroordeel dier heeren verheven. De oude tractementen zijn te hoog en
daarom is spreker zeer voor vermindering.
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