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De heer de Vries weet niet of men op de beslissing wenscht terug te komen, anders zou hij wel willen
voorstellen aan het verzoek van Ubels te voldoen.
De voorzitter is van oordeel, dat men niet elk oogenblik op een raadsbesluit moet terug komen, tenzij
om zeer overwegende redenen, en daar deze in het adres van Ubels niet zijn aangevoerd, blijft hij bij
het voorstel om op dat adres afwijzend te beschikken.
Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten.
c. Een voorstel tot af- en overschrijving van twee kleine posten op de begrooting voor 1889.
Daartoe wordt conform besloten.
d. Een verzoekschrift van de afdeeling van den Protestantenbond te Smilde, om des Zondags
gedurende eenige uren gebruik te mogen maken van een schoollokaal te Boven- en Hooger-Smilde,
om daarin door den heer K. Supheert zondagschool te doen houden.
De voorzitter deelt mede, dat dit adres is gericht tot burg. en weth., doch met het oog op art. 138 der
gemeentewet hebben burg. en weth. het gepast geoordeeld dit verzoekschrift aan den Raad te
renvoieeren, daar de leden van den inhoud van het adres eerst heden kennis krijgen en geeft spreker
in overweging in eene volgende vergadering daarover een besluit te nemen.
De heer Fernhout meent, dat nu het op de agenda staat, het wel direct kan behandeld worden.
De voorzitter geeft den vorigen spreker toe, dat dit punt wel op de agenda voorkomt, doch van den
inhoud van het adres kregen de leden toch eerst heden kennis. Spreker stelt verdaging voor, om de
leden van den Raad gelegenheid te geven de zaak eens rijp te overwegen.
De heer Wessemius meent, dat dit punt toch wel zulk een groote haast niet zal hebben en is het met
den voorzitter eens het adres tot eene volgende vergadering te verdagen.
Conform wordt besloten.
e. Een voorstel van burg. en weth. om met den bewoner van het huis bij de Koopbakkersdraai
opnieuw voor 3 jaren een huurcontract aan te gaan, zooals het nu reeds drie jaren loopende is.
Conform wordt besloten.
f. Adres van de gemeente Norg, verzoekende aan den Raad der gemeente Smilde eene uitkeering van
f 167.645, voor gedane werkzaamheden aan den straatweg bijlangs de Norgervaart.
De voorzitter deelt mede, dat burg. en weth. in Maart l.l. van burg. en weth. van Norg een schrijven
in dusdanigen geest ontvingen. Daar het contract tusschen de gemeenten Roden, Norg en Smilde in
dezen duidelijk spreekt, hebben zij toen reeds afwijzend beschikt; het eenig motief, dat de
Gemeenteraad van Norg aanhaalt, is, dat het reeds sedert eenige jaren op dusdanige wijze wordt
behandeld, doch dit mag, naar sprekers oordeel, niet bestendigd worden. Dat het vorig bestuur dezer
gemeente het contract zoo heeft opgevat, mag geen reden zijn om daarmede voort te gaan.
De heer Sickens zegt, dat het vorig bestuur meende in zijn recht te zijn en daarom hebben zij zoo
gehandeld.
Op voorstel van den voorzitter wordt dit adres ter visie gelegd van den Raad, ten einde in een der
volgende vergadering in deze een besluit te nemen.
g. Twee verzoekschriften, van L.K. de Vries en A. Kalverkamp, verzoekende vermindering in den
hoofdelijke omslag.
De voorzitter vraagt of men deze in eene openbare of in eene gesloten zitting wenscht te behandelen
na afloop van der andere werkzaamheden.
De heer Homan Kijmmell stelt voor het in een gesloten zitting te doen, na afloopt der aan de orde
zijnde punten.
Conform wordt besloten.
2. Behandeling der gemeente-begrooting dienst 1890.
De voorzitter vraagt of iemand het woord wenscht over de algemeene strekking der begrooting.
De heer de Vries, rapporteur der commissie tot naziening, zegt, dat hij een enkel woord wenscht te
zeggen over de algemeene strekking der begrooting en wel, dat het de commissie is voorgekomen,
dat bij het opmaken der begrooting de meest mogelijke zuinigheid is in acht genomen.
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