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De voorzitter geeft in overweging om, nu de begrootingen van 1888 en 1889, waarop de dekking der 

tekorten in zake armbestuur 1887 en 1888 voorkomen, zijn goedgekeurd, twee commissiën te 

benoemen, teneinde de rekening betreffende het restant tekort van het dienstjaar 1887 en de 

rekening betreffende den dienst 1888 van het armbestuur te onderzoeken, teneinde bij de vaststelling 

daarvan den raad te dienen van advies, en benoemt tot het onderzoek der rekening over 1887 de 

heeren: de Vries, Fernhout en Tonckens, en tot onderzoek der rekening over 188 de heeren: 

Wessemius, Pot en Drenthen. 

Ingekomen eene missive van den heer M. Fernhout, berichtende, dat hij de benoeming als lid der 

plaatselijke schoolcommissie aanneemt. 

De voorzitter deelt mede, dat het kohier van het schoolgeld door B. en W. voor dit jaar is 

vastgesteld, doch indien de heeren wethouders sprekers meening deelen, ziet hij geen bezwaar het 

volgend jaar aan den gegeven wenk gevolg te geven. 

Ingekomen een adres van Jan J. Olijve, verzoekende door zijne kinderen geheele vrijstelling van 

schoolgeld. 

Met algemeene stemmen wordt daarop afwijzend beschikt. 

Een adres van D. Magnus, om voor zijn drie schoolgaande kinderen vermindering van schoolgeld. 

De voorzitter stelt voor daarop gunstig te beschikken, waartoe ne eenige deleberatiën met algemeene 

stemmen wordt besloten. 

Een verzoek van Jan Postema, verzoekende voor zijne kinderen vermindering van schoolgeld. 

De voorzitter stelt voor ook daarop gunstig te beschikken. 

In stemming wordt dit voorstel met 7 tegen 4 stemmen verworpen. 

Op gelijke verzoeken van Jan Brink, A. de Boer en Joh. Veenhoven, wordt, op voorstel van den 

voorzitter, met algemeene stemmen gunstig beschikt. 

Een adres van L. Wolters, om geheele vrijstelling van schoolgeld voor zijne kinderen. 

Met algemeene stemmen  wordt dit verzoek afgewezen. 

Ingekomen een adres van H. Beuving, verzoekende vrijstelling van schoolgeld voor zijne vier 

schoolgaande kinderen. 

De voorzitter stelt voor daarop gunstig te beschikken, waartoe met algemeene stemmen wordt 

besloten. 

Ingekomen een reclame van A. Kalverkamp tegen zijn aanslag in den Hoofdelijken omslag over 

1888. 

De voorzitter stelt voor dit straks bij de vaststelling van het kohier van den Hoofdelijken omslag 

over 1889 te behandelen. 

Conform wordt daartoe besloten. 

De voorzitter stelt voor over te gaan tot de behandeling van het kohier van den Hoofdelijken omslag 

over 1889 en wenscht het gevoelen der vergadering te vernemen, of zij dit in openbare zitting, of 

met gesloten deuren, waarin de leden geheimhouding is opgelegd, wenscht te behandelen. 

De heer Homan Kijmmell doet het voorstel, den Hoofdelijken omslag met gesloten deuren te 

behandelen. 

De heer Wessemius en anderen ondersteunen dit voorstel. 

De voorzitter zou er wel voor zijn den Hoofdelijke omslag in een openbare zitting te behandelen, 

doch daar de leden van den raad het anders wenschen, zal hij zich er bij nederleggen. 

Niemand meer het woord verlangende, schorst de voorzitter de openbare vergadering, om over te 

gaan in eene met gesloten deuren. 

 

WATERSCHAP de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat het Kohier 

van Omslag, wegens het vernieuwen van de Evert-Hendriksbrug, van af den 13den Maart a.s., 

gedurende acht dagen, ten huize van den Secretaris van genoemd Waterschap ter inzage is 

nedergelegd. 

Smilde, 7 Maart 1889.      Het Bestuur voornoemd, 

De Voorzitter, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, P.J. KRAMER. 


