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De heer de Vries is van oordeel, dat het een zaak is tusschen den heer Hazewinkel, den vorigen
ambtenaar van het armwezen, en den kooper der grint.
De vorige ambtenaar moet het geld aan de gemeente betalen en verantwoorden; hij wil dan den
kooper voor dit bedrag aanspreken, dat is zijn zaak, de gemeente mag hier geen schade lijden.
De heer Wessemius deelt het gevoelen van den vorigen spreker, doch geeft in overweging voor men
verder gaat eerst een rechtskundig advies in te winnen.
Op voorstel des voorzitters wordt besloten dit punt tot eene volgende vergadering aan te houden.
8. Aanbieding der gemeentebegrooting, dienst 1890.
Door B. en W. wordt de begrooting over 1890 ter tafel gebracht. De inkomsten en de uitgaven zijn
geraamd op f 22896.285. De voorzitter stelt voor deze te stellen in handen eener commissie tot
onderzoek en advies.
Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen en tot leden dier commissie aangewezen
de heeren Fernhout, van Veen en de Vries.
Door B. en W. wordt nog medeedeeld, dat de heer Hunse de uitgekozen reguleer-kachel wenscht te
leveren voor f 45, doch per zes stuks den prijs op f 39 per stuk kan stellen.
De voorzitter wenscht in dezen het oordeel van den Raad te weten.
De heer Pot stelt voor deze zaak geheel ter afdoening aan B. en W. op te dragen.
Daartoe wordt conform besloten.
De heer Wessemius wenscht gaarne, dat de Raad terug komt op het vroegere besluit betreffende de
vaststelling van de te vergoeden onkosten bij het stembureau.
De voorzitter geeft den vorigen spreker is overweging dit punt bij de behandeling der begrooting in
een der volgende vergaderingen ter sprake te brengen.
Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering.
Gemeentebegrooting – 1890.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de BEGROOTING
van de Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, dienst 1890, aan den Raad is aangeboden; voorts dat
zij, gedurende veertien dagen, te rekenen van en met den 7den dezer maand, ter Gemeente Secretarie
ter inzage van een ieder zal liggen, terwijl zij verder, in afschrift, tegen betaling der kosten algemeen
verkrijgbaar is gesteld.
Smilde, 5 augustus 1889.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

SMILDE.
Wijzigingen in de Tabellen van Wegen en Voetpaden.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde brengen ter algemeene kennis, dat door
den Gemeenteraad zijn vastgesteld de door hen ontworpen wijzigingen en de Tabellen der
Wegen en Voetpaden die aan hun toezicht onderworpen zijn; voorts dat deze wijzigingen
uitsluitend betrekking hebben op veranderingen die in de kadastrale nummering der
onderhoudplichtige perceelen hebben plaats gehad, terwijl zij, gedurende veertien dagen, te
rekenen van en met den 7den dezer maand, ter Gemeente Secretarie ter inzage van een ieder
zullen liggen.
Vóór 22 Augustus aanstaande kunnen bij Gedeputeerde Staten dezer provincie bezwaren
worden ingebracht.
Smilde, 2 Augustus 1889.
Burgemeester en Wethouders voornd.,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

