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Daarna wordt het voorstel van den voorzitter met algemeene stemmen aangenomen.
De voorzitter deelt aan den gemeenteraad nog mede, dat het bestuur over het armwezen de eerste
halfjaarlijksche rekening heeft opgemaakt, en dat voor de eerste zes maanden de som van f 778.37 uit
de gemeentekas is ontvangen en stelt voor dit voor kennisgeving aan te nemen.
De heer Sickens zegt, dat het niet zooveel scheelt als de courant opgeeft, want dat vroeger
landaanmaken, steenkloppen, onderhoud van het gebouw en turfgraven onder de uitgaven waren
begrepen.
De voorzitter merkt den heer Sickens op, dat het punt armwezen thans niet aan de orde is; spreker
stelt zich ook niet aansprakelijk voor courant-artikelen. De mededeeling heeft spreker niet gedaan om
loftuitingen uit te lokken, maar enkel om den Raad er mede in kennis te stellen, wat gedurende de
eerste zes maanden voor het armwezen uit de gemeentekas is genoten. Bij de aanvaarding van het
bestuur over het armwezen heeft spreker ook gezegd, dat hij den finantieelen toestand van het
armwezen elken dag, de commissie elke maand en de Gemeenteraad elk half jaar moest kennen;
slechts bij het eindigen van het jaar kan men eerst het geheele resultaat weten. Indien het geheugen
van den heer Sickens hem geen parten speelt, zoo weet deze ook zeer goed dat er voor het
landaanmaken op de begrooting, dienst 1889, een post is uitgetrokken; evenzoo voor het onderhoud
der gemeentegebouwen en zeer terecht.
De posten behooren niet door den filter van het armbestuur te gaan; de steenklopperij ligt ook niet op
den weg van het armwezen; daarom is ook daarvoor een afzonderlijke commissie. Werkverschaffing
kan nuttig zijn, maar deze behoort geheel gescheiden te blijven van het armwezen.
De heer Sickens voert aan, dat er voor f 800 aan keien is, welke som toch ten bate van het armwezen
komt en dan kan men wel minder uitgeven.
De voorzitter meent, dat de heer Sickens zeer goed weet, dat het bedrag aan keien, welke in den
afgeloopen winter geklopt zijn, na aftrek der kosten, door de commissie in de gemeentekas zal gestort
worden. Keien zijn er wel afgeleverd, doch nog niet voldaan en den heer Sickens is het zeer goed
bekend, dat het raadslid Tonckens belangeloos de gelden voor het kloppen heeft voorgeschoten en dit
niet uit de gemeentekas is genomen.
Het turfgraven behoort mede tot een afzonderlijke administratie. het gemeentehuis, de concierge en
de scholen ontvangen vandaar brandstof.
In verhouding van elks gebruik zullen de brandstoffen worden voldaan. Na restitutie van het
graafloon, dat, zoo de heer Sickens zich wel herinneren, door iemand renteloos wordt voorgeschoten,
zal ook de waarde van de grondstof en klein aan de gemeentekas worden verantwoordt.
De heer Pot geeft den voorzitter in overweging de debatten te sluiten, aangezien dit punt niet aan de
orde is.
De heer Wessemius meent ook, dat over deze zaak, welke niet in behandeling is, genoeg is gesproken.
De voorzitter kan zich met het denkbeeld van den heer Pot wel vereenigen, doch hij verschaft aan de
leden van den Raad gaarne voldoende inlichtingen; hij sluit hierop de debatten.
Niemand meer het woord verlangende, schorst de voorzitter de openbare vergadering om over te gaan
in eene met gesloten deuren ter behandeling van eenige reclames tegen den hoofdelijken omslag.
SMILDE.
Gemeenterekening – 1889.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde ter algemeene kennis, dat de Gemeenterekening,
dienst 1888, aan den Raad is overgelegd, dat zij gedurende 14 dagen, te rekenen van en met den
19den dezer maand ter Gemeente-Secretarie ter inzage van een ieder zal liggen en voorts in afschrift,
tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld.
Smilde, 17 Juli 1889.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

