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5. Vaststelling van wijzigingen in de tabellen van wegen. 

Wordt mede zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

6. Verkoop van grond aan den smid Ubels. 

In de vorige vergadering werd door burg. en weth. voorgesteld den grond aan Ubels af te staan voor 

f 2.50 de centiare; alstoen is dit punt aangehouden tot eene volgende vergadering. Burg. en weth. 

zijn niet van zienswijze veranderd en blijven bij het voorstel. 

De heer de Vries meent, dat de koopsom iets lager moet worden gesteld; f 2.50 de centiare acht hij 

wel wat hoog. 

De heer Fernhout is het met den vorigen spreker eens, te meer daar Ubels hem verzekerd heeft dat 

hij te voren met den gemeente-architect de rooilijn heeft vastgesteld. 

De heer Wessemius is er ook wel voor een weinig consideratie te gebruiken, daar er ter goeder 

trouw is gedwaald. 

De voorzitter wederlegt de opvatting der vorige sprekers en doet de billijkheid en rechtvaardigheid 

van het voorstel van burg. en weth. uitkomen. 

De heer Pot vindt het voorstel van burg. en weth. zeer schikkelijk, te meer nu Ubels hem heeft 

verklaard, dat hij, door op een oud fondament te bouwen, wist dat de tot de uiterste grens ging. 

In stemming gebracht, wordt het voorstel van burg. en weth., om de koopsom der in gebruik 

genomen grond op f 2.50 de centiare, dus op 35 gulden, vast te stellen, aangenomen met 7 tegen 4 

stemmen. 

Tegen stemden de heeren: Fernhout, Vos, Wessemius en de Vries. 

7. Voorloopige vaststelling der gemeente-rekening, dienst 1888. 

De heer de Vries, rapporteur, zegt, dat de commissie tot nazien der rekening, dienst 1888, de eer 

heeft mede te deelen, dat zij de rekening heeft nagezien, en omtrent de algemeene strekking dier 

rekening geene aanmerking heeft en dientengevolge aan den Raad concludeert, de rekening over 

1888 vast te stellen onder nadere goedkeuring van heeren Ged. Staten. 

Nochtans mocht de commissie niet onopgemerkt voorbijgaan, dat de uitgaven onder hoofdstuk I, 

art. 6, 7, 8,  haar hoog zijn voorgekomen neemt de vrijheid burg. en weth. daarop attent te maken. 

Het is direct geen aanmerking, welke de commissie maakt, alleen eene opmerking; de commssie 

veroorlooft zich nog eene nadere vraag en wel betreffende hoofdstuk VIII, art. 2, uitgaven 

armwezen. Het is niet de vraag der commissie hoe men op een post, waarvoor f 2250 is toegestaan, 

buiten weten van den Raad ruim  f 3900 kan uitgeven. Dat raadsel is reeds voldoende besproken en 

opgelost door het met de mantel der liefde te bedekken, maar het is de vraag der commissie: 

waarom wordt in de rekening volstrekt geen gewag gemaakt van de f 40, die de vorige ambtenaar 

van het armwezen nog niet heeft verantwoord? 

Indien spreker geen lid van de commissie van het armwezen was, zou die vraag niet door de 

commissie kunnen gedaan zijn, maar daar dit punt bij de commissie van het armwezen meer dan 

eenmaal ter sprake is gebracht, meende de commissie deze vraag tot burg. en weth. te moeten 

richten; de commissie is te eerder tot de vraag gekomen, omdat de voorzitter nog kort geleden heeft 

verklaard, voor den gemeenteraad niets te zullen verzwijgen.  

De voorzitter betuigde zijnen dank en voor de commissie voor hare volbrachte taak en voor het 

uitgebracht rapport, doch in het bijzonder voor de wenken aan B. en W. daarin gegeven. 

In de heden aan te bieden begrooting over 1890 zal de Raad zien, dat de uitgave onder Hoofdstuk 1, 

art. 6, 7 en 8, waarvan het rapport gewaagt, niet aan de aandacht van B. en W. is ontsnapt, maar 

reeds minder geraamd is. 

Wat de vraag betreft omtrent Hoofdstuk VIII art. 2 armwezen, geeft spreker de verzekering aan de 

commissie, dat het in zijn voornemen lag over dien post den gemeenteraad te raadplegen. 

Maar, gelijk de geachte rapporteur weet, heeft de commissie voor het armwezen dat punt reeds 

meermalen besproken, doch is men tot heden niet tot overeenstemming gekomen; de aan den kooper 

der Mac-Adam gezonden wissel ad f 40 is onbetaald teruggekomen, met de opmerking: “Niet 

accoord”, en nu staan wij voor de vraag: zullen wij in rechten optreden? Zoo ja, wie zal zich 

eischende partij stellen: het gemeentebestuur of de vorige ambtenaar van het armbestuur? Omtrent 

deze zaak zou spreker gaarne het gevoelen van den Raad kennen. 

-vervolg op blad 1889r2 


