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5. Voorstel van B. en W. tot een af- en overschrijving op den dienst 1888, betreffende de 

uitkeering aan de gemeente Norg in zake den tol op de Norgervaart, waartoe zonder 

hoofdelijke stemming goedkeuring wordt verleend. 

6. Ingekomen een schrijven van H. van der Laan, hulponderwijzer te Bovensmilde, 

verzoekende eervol ontslag, in te gaan primo April aanstaande, wegens zijne benoeming tot 

surnumerair bij de staatsspoorwegen. Op voorstel van den voorzitter wordt zonder 

hoofdelijke stemming eervol ontslag verleend, ingaande 1 April aanstaande. 

7. Ingekomen een adres van J.A. Venekamp en ongeveer veertig anderen, houdende verzoek 

tot het instellen van eene maandelijksch varkens- en schapenmarkt in deze gemeente, en wel 

op de tweeden Dinsdag van elke maand, tenzij de raad een anderen dag als beter geschikt 

mocht oordeelen. 

De heer Homan Kijmmell vraagt of de tweede Dinsdag wel een geschikte dag zou zijn. 

De heer de Vries deelt mede, dat over genoemde dag in de vergadering der 

Landbouwvereeniging uitvoerig is gesproken. Daar Maandags te Beilen en Woensdags te 

Assen markt is, was men eenparig van gevoelen dat Dinsdags de verkieselijkste dag was, 

ook met het oog op de marktschuiten welke Dinsdagmiddag hier passeeren naar Assen, 

hetwelk voor de kooplieden zeer geriefelijk is. 

De heer Pot merkt op, dat te Beilen enkel den eersten en derden Maandag cvan elke maand 

markt is; dus zou het ook hier op den derden Maandag gesteld kunnen worden. 

De voorzitter meent, dat de tweede Dinsdag wel de aangewezen dag zal zijn met het oog op 

de marktdagen te Beilen en Assen. Zooals spreker zooeven van den heer de Vries heeft 

gehoord is dit punt in de Landbouwvereeniging breedvoerig besproken en aangezien de 

mannen van het vak zich er allen vóór hebben verklaard, acht hij het wenschelijk aan het 

verzoek gehoor te verlenen en genoemden dag als marktdag aan te wijzen. 

De heer Wessemius kan zich daarmede geheel vereenigen. 

De voorzitter stelt voor op het verzoek van de adressanten gunstig te beschikken en onder 

nadere goedkeuring van Ged. Staten op den tweeden Dinsdag van elke maand in deze 

gemeente eene varkens- en schapenmarkt te houden op de gewone plaats aan den 

Molenwijk. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten. 

Ingekomen verzoeken van J. Bloemendal, Joh. Auwerda, A. Kats, J. Hasper, R. Bel en de 

wed. F. Moes tot vermindering of geheele vrijstelling van betaling van schoolgeld voor 

hunne kinderen. 

Op de verzoeken van de drie eerstgenoemden wordt afwijzend en op het verzoek van den 

vierden adressant gunstig beschikt, terwijl de verzoeken van de beide laatstgenoemden in 

handen worden gesteld van B. en W. tot nader onderzoek en advies. 

De voorzitter stelt nog aan de vergadering voor, aangezien van tijd tot tijd bij de 

behandeling van den hoofdelijken omslag is geklaagd dat de aanslagen op onware 

grondslagen rusten, om de verordening, benevens het adres van H.C. Prins en cs., in handen 

te stellen eener commissie van vijf leden, waarbij ZEd. als adviseerend lid wenscht zitting te 

nemen, tot herziening dier commissie, met verzoek, dat de commissie bij de behandeling der 

begrooting, dienst 1890, met haar rapport gereed is; conform wordt besloten en tot leden der 

commissie benoemd de h.h. Homan Kijmmell, de Vries, van Veen, Fernhout en Tonckens. 

Daar niemand meer het woord verlangt, wordt de openbare vergadering geschorst, om over 

te gaan in eene met gesloten deuren ter behandeling van eenige reclames tegen den 

hoofdelijken omslag. 

 


