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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 20 FEBRUARI 1889

Smilde, 19 Febr. Naar men verneemt hebben burgemeester en wethouders, na den gemeenteraad te
hebben gehoord, het onderhoud der gemeentegebouwen in 1889 opgedragen aan de gebr. Kok alhier.
Raadsvergadering.
Smilde, 18 Febr. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer M. Fernhout. Voorzitter de
burgemeester.
De notulen der vorige vergadering, d.d. 28 januari worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring van een besluit tot af- en
overschrijvingen van eenige posten.
Ingekomen een missive van Ged. Staten, meldende de goedkeuring van het suppletoir kohier dienst
1888 ad f 49.305.
Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, waarbij zij berichten dat zij goedkeuring verleenen aan een
besluit van den Raad tot het aangaan van een geldleening ad f 3000, tot dekking der tekorten over
1887 en 1888 van het burgerlijk armbestuur, vooral nu hun uit de begeleidende missive gebleken is,
dat een ingezetene van Smilde bereid is deze geldleening renteloos aan te gaan.
Bovenstaande missives worden allen voor kennisgeving aangenomen.
Naar aanleiding van de laatste missive brengen burg. en weth. een ontwerp-geldleening ter tafel ad
f 3000, aflosbaar in drie jaar, nl. 1 Juli 1890, 1 Juli 1891 en 1 Juli 1892, elk jaar f 1000, zonder
bijbetaling van eenige rente.
Gemeld ontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen.
Wijziging der begrooting over 1888.
Burg. en weth. stellen voor, nu de geldleening door Ged. Staten is goedgekeurd, het tekort voor het
armwezen in 1887 ad f 1579.42 alsnog te brengen op de begrooting dienst 1888 in uitgaaf, waartegen
dan een gedeelte der geldleening als ontvangst kan worden geplaatst.
Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
Aanvulling de begrooting voor 1889.
De heer de Vries vraagt, of alle uitgaven van het armbestuur over 1888 reeds bekend zijn en of al die
uitgaven desbetreffende behoorlijk door mandaten zijn gedekt.
De voorzitter antwoordt, dat voorzoover het nu bekend is, het tekort van het armwezen over 1888
ongeveer f 1650 zal bedragen, redenen waarom burg. en weth. voorstellen op de begrooting f 1700 te
bestemmen om het tekort te dekken.
De heer de Vries vraagt aan den voorzitter, wat er in de laatste maanden van 1888 voor het armwezen
is besteed en uitgegeven.
De voorzitter zegt, dat onder zijn beheer in de laatste maanden van 1888 ongeveer f 1616 voor het
armwezen is uitbetaald, doch deze som heeft hoofdzakelijk gestrekt tot voldoening van openstaande
rekeningen van het verbruikte van af primo Juli; spreker geeft den heer de Vries in overweging, of het
niet beter is zich op dit oogenblik niet verder in de armzaken van 1887 en 1888 te verdiepen.
De heer de Vries is niet tegen eene leening geweest van 3000 gulden tot dekking der tekorten van het
armwezen. Hij wenscht ook nu niet tegen den post van 1700 gulden tot dekking der tekorten te
stemmen, mits hij zijn stem vrij houdt bij het nazien en vaststellen der rekeningen van het armwezen
dienst 1888.
De voorzitter antwoordt den vorigen spreker, dat, wanneer de rekening van het armbestuur over 1888
wordt gedaan, ieder raadslid het volle recht behoudt, om, wanneer er posten op voorkomen waarop
aanmerkingen zijn te maken, die rekening goed of af te keuren.
Met algemeene stemmen (de heer de Vries stemt vóór onder voorbehoud) wordt 1700 op de
begrooting, dienst 1889, gebracht tot voldoening van het tekort (armwezen 1888).
Post: onderhoud gebouwen, wordt mede zonder hoofdelijke stemming op voorstel van B. en W.
vastgesteld op 300 gulden.
De heer de Vries vraagt eenige inlichtingen omtrent de uitbesteeding van hedenmorgen.
De voorzitter geeft den vorigen spreker de gevraagde inlichtingen.
Post: ongebouwde eigendommen. B. en W. stellen voor nu op de begrooting te brengen de door den
raad goedgekeurde som van 100 gulden tot het aanmaken van land voor boschcultuur.
De heer de Vries wenscht den post te brengen op 150 gulden.
De heer Pot zou gaarne die som op 100 gulden willen laten.
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