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De heer de Vries antwoordt den voorzitter dat het geen stijfhoofdigheid is, dat hem zoo vast op dit 

punt doet staan, en bepleit nogmaals de billijkheid en het recht de jaarwedden op f 450 vast te 

stellen. 

Het voorstel om de jaarwedden der hulponderwijzers, in verband met de missive van Ged. Staten, 

weder vast te stellen op het oude cijfer, komt nu in stemming en wordt aangenomen met vijf tegen 

vier stemmen. Tegen: Pot, Wessemius, Vos en de Vries. 

De voorzitter brengt na het gevallen besluit aan de orde: een post van ontvangst te vinden tot het 

weeder in evenwicht brengen der begrooting. De zaak is ook in de vergadering van B. en W. 

behandeld, doch daar waren omtrent deze zaak de gevoelens eenigzins uiteen loopend en meende 

men het ’t beste, dat de raad zich in deze zelf moest uitspreken. 

De heer Kijmmell is van oordeel, dat het maar het meest afdoende is eene leening van f 3000 te 

sluiten, aflosbaar binnen niet al te lang tijdsverloop; f 600 meer is men noodig voor de jaarwedden 

der hulponderwijzers en het overige geld zou kunnen strekken tot afdoening der sommen, door het 

armwezen dienst 1887 en de eerste helft van 1888 verslonden. 

De voorzitter wijst er op, dat de begrooting 1889 zoo is besnoeid, dat daar wel geen overschot van 

zal te verwachten zijn; o.a. op de begrooting stond uitgetrokken eene som ad f 300 voor het 

onderhoud van gebouwen en bezittingen der gemeente, terwijl bij de gehouden aanbesteding is 

gebleken, dat daartoe pl. m. f 600 noodig is. Nu zou men dit onderhoud voor een gedeelte misschien 

wel een jaar kunnen verschuiven, doch de zuinigheid moet de wijsheid niet bedriegen. Een goed 

onderhouden der eigendommen is in het belang der gemeente. Spreker deinst ook terug om den 

hoofdelijken omslag te verhoogen om de som te vinden. Een omslag van f 7000 is reeds ondragelijk; 

ment ziet het aan de vele reclames; de omslag voor deze gemeente moest vooral niet meer dan 

tusschen de 5 à 6000 gulden mogen bedragen. Een en andermaal hoort men wel eens; de gemeente is 

niet zoo arm, maar ik durf te beweren dat zij, die dit zeggen, den financieelen toestand der 

ingezetenen niet kennen. 

De heer Sickens kan zich zeer goed vereenigen met Ged. Staten, om den hoofdelijk omslag met het 

meerder bedrag der benoodigde gelden te verhoogen. Dat er zooveel reclames tegen den hoofdelijke 

omslag zijn, is onze eigen schuld. In 1886 hebben wij de ingezetenen verwend, door den omslag te 

verminderen en nu klagen zij allen. Wat men dus in 1886 heeft genoten moeten de ingezetenen van 

in 1889 maar weder bijpassen. 

De heer de Vries acht het gevoelen van den vorigen spreker, om den hoofdelijken omslag maar 

weder te verhoogen, onraadzaam, omdat hij overtuigd is, dat zij reeds veel en veel te zwaar drukt; de 

druk is haast ondragelijk; hij sluit zich aan bij het gevoelen van den heer Kijmmell. 

De heer Pot zou wel kunnen medegaan om de tekorten spoedig op te ruimen. Wij moeten zuivere 

zaken hebben en niet altijd voor tekorten staan. 

De heer Sickens wenscht zich ook wel bij eene leening neer te leggen, doch Ged. Staten staan dit niet 

toe. 

De voorzitter vraagt aan den vorigen spreker, die zich zoo bepaald verklaarde, dat Ged. Staten de 

leening toch niet zullen goedkeuren, of dit officieel is. Indien dit zoo is, dan kon ons dit misschien 

veel moeite besparen. 

De heer Sickens haast zich te verklaren, dat hij niet één lid van Ged. Staten heeft gesproken; die 

gedachte was zoo maar bij hem opgekomen; hij blijft er zeer voor alle tekorten, te zamen pl.m.  

f 3000, maar op den hoofdelijken omslag van 1889 te brengen; die is nog niet te  hoog. 

De heer de Vries wederlegt den vorigen spreker, en wijst hem er op, dat niet alle ingezetenen zoo 

bemiddeld zijn als de heer Sickens. Velen moeten zwoegen en tobben de zaken voor elkander te 

houden, doch de heer Sickens  schijnt dat niet te weten, of niet te willen weten. 

De heer Sickens zou ook wel een voorstel willen doen om zij tractement als wethouder met f 20 te 

verminderen, indien zijn mede-collega ook f 20 en de burgemeester f 200 liet vallen. 
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