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De voorzitter meent, dat ieder omtrent zich zelf vrij is een voorstel te doen zijn tractement te 

verminderen, of de andere wethouder zal volgen weet hij niet. Spreker voor zich gaat niet mede, 

omdat het niet aan hem is, zijn jaarwedde vast te stellen, maar dit tot de competentie behoort van 

Ged. Staten, en hij betwijfelt het zeer, of dat college er zijne goedkeuring aan zou schenken, want het 

zou kunnen zijn, dat een eventueel opvolger uit die jaarwedde zijn hoofdbestaan moest vinden, en 

dan was het bedrag hoog noodig. Het verwondert hem wel eenigszins, dat het voorstel uitgaat van 

den heer Sickens, want vergist hij zich niet, dan werd bij de behandeling van eene vroegere 

begrooting den heer Sickens te vergeefs verzocht zijn jaarwedde als wethouder met een zoodanig 

bedrag te verminderen als hij nu voorstelt, en hoewel de Raad toch besloot tot vermindering van de 

jaarwedden der wethouders, het kon geen goedkeuring van Ged. Staten verwerven. 

Daar het voorstel van den heer Sickens tot verminderen van zijn wethoudersjaarwedde met 20 

gulden door geen der leden wordt ondersteund, komt het niet in behandeling en trekt de voorsteller 

het voorstel maar in. 

Alsnu komt in stemming het voorstel van den heer Homan Kijmmell, om bij Ged. Staten machtiging 

te vragen tot het aangaan eener leening ad 3000 gulden, aflosbaar binnen weinige jaren, tot dekking 

der posten in zake hulponderwijzersjaarwedden en tot dekking der groote uitgaven van het armwezen 

in het jaar 1887 en de eerste helft van het jaar 1888. Dit voorstel wordt aangenomen met 7 tegen 2 

stemmen. Tegen: Sickens en Pot. 

Nu komt aan de orde de missive van Ged. Staten, vermeld onder no. 6, betreffende de maatregelen in 

zake voldoening aan de schoolwet van 1878. 

De voorzitter twijfelt niet of de leden hebben van dit schrijven met belangstelling kennis genomen, 

en wijst er op, dat naar de schoolwet van 1878, welke in 1890 in uitvoering moet zijn, er in deze 

gemeente nog 7 hulponderwijzers moeten worden aangesteld en dientengevolge even zooveel 

schoollocalen beschikbaar moeten worden gesteld, hetgeen tot zeer groote uitgaven zou leiden. 

Spreker wenscht het gevoelen van den Raad in deze te kennen, ten einde Ged. Staten daarop van 

antwoord te kunnen dienen. 

De heer Sickens zou wel eene leening van 2500 gulden willen sluiten, om de schoolgebouwen 

daarmede een weinig te vertimmeren. 

De heer Wessemius gelooft, dat, indien het volgens de wet in orde moet, dit sommetje niets baat. 

De heer Kijmmell voert aan, dat men dan meer dan 20.000 gulden zal noodig hebben. 

De heer de Vries wenscht niet nog meer leeningen te sluiten. Laat ons eerst maar eens wachten wat 

ons de herziening der schoolwet brengen zal. 

De heer Pot deelt geheel de meening van den vorigen spreker. 

De heer Sickens denkt, dat de schoolwet wel wat verzacht zal worden, doch hij wenscht, om zijn 

goede wil te toonen, toch eens een voorstel te doen en met de zaak een begin te maken, dan zien 

Ged. Staten onzen goeden wil in deze zaak. 

De voorzitter zegt, dat de heer Sickens een voorstel heeft gedaan om 2500 ten behoeve van 

schoollocalen uit te geven en een dusdanige som bij leening te vinden. Moet de wet evenwel naar de 

letter in 1890 worden uitgevoerd, dan is eene som van 2500 gulden niets en hij betwijfelft of 20.000 

gulden nog wel voldoende zullen zijn. Niet alleen deze gemeente, maar ook vele andere zien 

reikhalzend naar een verzachtende schoolwet uit; maar de vraag is: zal deze komen? en om daarom 

op alle eventueele omstandigheden voorbereid te zijn, wenscht spreker in overweging te geven den 

post: verbetering schoolgebouwen pro memorie op de post geldleening voor schoolgebouwen mede 

pro memorie op de begrooting 1889 uit te trekken. Ingeval dan de schoolwet niet herzien wordt en 

alzoo moet worden uitgevoerd, dan kunnen de woorden pro memorie later bij nader Raadsbesluit met 

cijfers worden ingevuld. 

De heer Wessemius sluit zich hierbij geheel aan. 

De heer Sickens kan zich niet begrijpen dat tegen zijn voorstel, om 2500 gulden te verbouwen en te 

leenen, zulk een bezwaar wordt gemaakt; hij vindt het toch zoo goed. 

De voorzitter voert daarop aan, dat, als de gebouwen in orde moeten volgens de wet, het cijfer van 

2500 gulden in de verste verte niet voldoende is, en wordt de wet verzacht, dan is die uitgave 

misschien overbodig; daarom raadt hij aan dezen post op de debet- en credit-zijde der begrooting pro 

memorie uit te trekken. Daartoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 
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