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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 FEBRUARI 1889

RAADSVERGADERING.
Smilde, 25 Febr. Tegenwoordig alle leden, behalve de heeren J. Drenthen en M. Fernhout.
Voorzitter de burgemeester.
De notulen der vorige vergadering, dd. 18 Februari, worden voorgelezen en onveranderd
goedgekeurd.
Ingekomen is eene missive met bijlage van Ged. Staten, waarbij zij den Raad in overweging geven
een paar posten in zake het te kort armwezen, welke in de laatste Raadszitting op de begrooting 1889
zijn gebracht, alsnog naar 1888 terug te voeren, en bedoelde posten tekort armwezen, welke op den
dienst 1888 voorkomen, naar de begrooting 1889 over te brengen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten.
Voorstel van burg. en weth., om alsnog op de begrooting 1888 te brengen een post: restitutie
personeele belasting aan den heer Polling, concierge van het gemeentehuis, ad f 10,25. Volgens
verklaring van genoemden concierge heeft hij steeds restitutie van de personeele belasting genoten,
hoewel spreker dezen post nooit op de begrooting of bij de rekening heeft opgemerkt.
Den heer de Vries komt het vreemd voor, dat die som nooit op de begrooting en nooit bij de rekening
is te berde gekomen en toch gemelde som aan Polling is gerestitueerd. Misschien kunnen de
wethouders eenige inlichtingen geven.
De heer Sickens weet wel dat Polling de personeele belasting terug kreeg, doch hoe dat vroeger ging
weet hij niet.
De heer Wessemius vindt het geval vreemd.
De voorzitter zegt, dat volgens verklaring van Polling deze dat geld steeds heeft terug gehad, doch in
welke kwaliteit die som op de rekening is gebracht, kan hij niet zeggen, daar hij de rekeningen der
vorige jaren niet heeft nagezien.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burg. en weth. besloten.
Benoeming van een lid der plaatselijke schoolcommissie. Wegens het in de vorige vergadering
bedanken vanden heer E.J. Tonckens voor zijne benoeming tot lid der plaatselijke schoolcommissie,
heeft gemelde commissie een voordracht ingezonden van drie personen, nl. de hh. Jan W. de Vries,
H. Fledderus en M. Fernhout.
De voorzitter benoemt tot stemopnemers de heer van Veen en Tonckens. Bij de eerst vrije stemming
verkreeg de heer Jan W. de Vries 4, de heer H. Fledderus 2 en den heer M. Fernhout 3 stemmen.
De tweede vrije stemming had dezelfde uitkomst, alzoo herstemming tusschen de heeren Jan W. de
Vries en M. Fernhout.
De heer Jan W. de Vries verzoekt, dat men geen stemmen op hem uitbrengt, daar hij de benoeming
toch niet zal aannemen.
De uitslag der herstemming is, dat op M. Fernhout 5 en Jan W. de Vries 2 stemmen zijn uitgebracht,
terwijl 2 briefjes in blanco waren, zoodat eerstgenoemde tot lid der plaatselijk schoolcommissie is
benoemd.
De agenda is hiermede afgeloopen.
De voorzitter deelt nog mede, dat hedenmorgen een adres van den heer H.C. Prins en andere
ingezetenen is ingekomen, met verzoek, dat de verordening op de hoofdelijke omslag zoodanig wordt
gewijzigd, dat een inkomen boven tienduizend gulden kan worden getroffen, en stelt voor, dit adres te
renvoieeren aan burg. en weth., om te dienen van advies en het tevens ter inzage te leggen voor de
leden van den Raad, om het in een volgende vergadering te behandelen.
Conform wordt besloten.
De heer de Vries vraagt of het kohier van den hoofdelijken omslag, evenals het vorig jaar, weder ten
behoeve van de leden van den Raad zal worden gedrukt.
De voorzitter geeft als zijn persoonlijk gevoelen te kennen, dat dit eenigszins overbodig is, aangezien
de hoofdelijke omslag van het vorige jaar, nog niet zoo lang geleden, met zooveel nauwkeurigheid is
tot stand gekomen, en deze tot grondslag van burg. en weth. heeft gediend voor het kohier van dit
jaar, hetwelk reeds voorloopig door burg. en weth. is vastgesteld.
De heer Wessemius zou gaarne den hoofdelijken omslag in druk wenschen voor de raadsleden.
De heer Sickens acht het ook niet noodzakelijk, aangezien burg. en weth. den hoofdelijke omslag van
1888 zooveel mogelijk hebben gevolgd. Er is toen bij de behandeling daarvan zoo wijd en breed
overgesproken, en aan die vaststelling hebben burg. en weth. zich ook dit jaar zooveel mogelijk
gehouden.
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