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2. Missive van Ged. Staten, houdende mededeeling, dat door hun college het besluit van den
gemeenteraad betreffende de reclame tegen den hoofdelijken omslag van L.C. Jonker is gehandhaafd
en dientengevolge op het verzoek van Jonker voormeld afwijzend is beschikt.
3. Ingekomen een mededeeling van de op 5 Juli gehouden verificatie der gemeentekas.
Bovenstaande mededeelingen worden allen voor kennisgeving aangenomen.
4. Door den voorzitter wordt namens B. en W. de gemeenterekening over het verloopen jaar 1888
ingediend en deze gesteld in handen eener commissie, bestaande uit de hh. Vos, de Vries en Pot, tot
onderzoek, en gedurende 14 dagen ter visie gelegd.
5. Alsnu komt aan de orde de suppletoir hoofdelijke omslag.
De voorzitter vraagt of men dit punt nu dadelijk in een openbare of straks na behandeling der overige
punten in een gesloten vergadering wenscht te behandelen.
De heer Homan Kijmmell stelt voor dit punt te behandelen en eene gesloten vergadering, na
afdoening der andere punten.
Na eenige discussie wordt dit voorstel met 7 tegen 3 stemmen aangenomen; tegen : de Vries, Pot en
de voorzitter.
6. De voorzitter deelt mede, dat aan het college van burg. en weth. is gebleken, dat R. Ubels bij het
bouwen van zijne smederij een weinig op de grond der gemeente heeft uitgebouwd. Met Ubels heeft
hij de zaak besproken en toen is het hem voorgekomen dat dit geheel ter goeder trouw is geschied.
Namens B. en W. wenscht hij den Raad voor te stellen de bebouwde streek af te staan voor f 2.50 de
centiare. Spreker twijfelt niet of Ubels zal met dit billijke voorstel tevreden zijn en er zich bij
nederleggen.
De heer Pot vraagt of er haast bij is. Zoo neen, dan stelt hij voor dit punt tot eene volgende
vergadering uit te stellen.
De heer Sickens meent dat er wel haast bij is, want moest Ubels het afbreken, dan zou die het ook
gaarne spoedig willen weten.
De heer de Vries vraagt of het eigendomsrecht ook kan verjaren en of de prijs niet wat hoog is
ingesteld, daar er ter goeder trouw is gezondigd.
De voorzitter beantwoordt den vorige spr. en geeft in overweging het voorstel van den heer Pot tot
verdaging aan te nemen daar er niet zulk een buitengewone haast bij is.
Hierop wordt genoemd voorstel zonder stemming aangenomen.
7. Ingekomen een adres van J. Boer, verzoekende voor zijn vierde schoolgaand kind vermindering
van schoolgeld, aangezien hij nu reeds van drie schoolgaande kinderen f 2.50 voor ieder moet
betalen.
Na eenige discussie wordt op voorstel van den voorzitter besloten het verzoek betreffend de
ontheffing van schoolgeld voor het vierde kind in te willigen, aangezien de verzoeker vader is van
een groot gezin, en bij de vaststelling van schoolgeld over het volgend jaar nader op het verzoek van
den adressant te letten.
8. De voorzitter doet mededeeling, dat aan het dagelijksch bestuur is gebleken, dat eenige ventilatiekachels in scholen te veel brandstof verslinden en hierin kan alleen verbetering gebracht worden door
aanschaffing van eenige andere kachels. Gaarne zou spreker in dezen het gevoelen van den Raad
kennen. Hij wenschte wel in overweging te geven die zaak in handen te stellen van B. en W., om in
overleg met de plaatselijke schoolcommissie de noodige voorstellen te doen.
De heer Sickens wenscht wel voor te stellen één kachel te koopen om te probeeren; spreker heeft
sinds twee jaar ook zulk een kachel in gebruik; den eenen dag brandt zij wel beter dan de anderen,
hetgeen echter aan het aanmaken ligt. Soms brandt zij wel den geheelen dag en avond, nu en dan tot
’s nachts 12 uur toe, zonder er iets aan te doen.
De voorzitter geeft den heer Sickens in overweging dit denkbeeld ter tafel te brengen in de
vergadering van B. en W. met de plaatselijke schoolcommissie, indien namelijk het voorstel van
spreker wordt aangenomen, om het aan die colleges te renvoieeren tot nader onderzoek en advies.
De heer Sickens blijft er bij om er direct één te koopen om te probeeren.
De voorzitter brengt het voorstel van den heer Sickens, als hebbende de verstrekking, in stemming;
dit wordt verworpen met 9 tegen 1 stem. Voor: de heer Sickens.
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