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Verschillende hoofdstukken worden achtereenvolgens zonder eenige veranderingen aangenomen.
Bij den post: bezoldiging ambtenaren, stelt de voorzitter voor een post van f 75 uit te trekken als
salaris voor een concierge-bode. De tegenwoordige bewoner van het gemeentehuis vindt in vrij
licht en brand en vergoeding van personeel de emolumenten voor de werkzaamheden. Eene
instructie evenwel tot regeling van zijne rechten en verplichtingen bestaat niet; zulk een toestand is
onhoudbaar en niet langer gewenscht; in deze zaak moet dringend verandering komen.
De heer Sickens vraagt of het cijfer ook hooger wordt.
De voorzitter kan de waarde van vrij licht, brand enz. niet zoo juist bepalen, doch ingeval het iets
hooger mocht zijn, dan vraagt spreker of de in eene nieuwe instructie te bepalen werkzaamheden en
verplichtingen niet een klein offer waard zijn.
De heer Sickens wenscht vrije brandstof te blijven toestaan, het kan ook moeilijk anders; ten
behoeve van burgemeester en secretaris moeten de kachels worden aangemaakt, en dan dient men
twee turfhokken er op na te houden; men moet de menschen niet in verzoeking brengen.
De voorzitter wederlegt de bezwaren in deze van den vorigen spreker. Bij de onderwijzers zijn ook
brandstoffen van de gemeente aanwezig en nog nooit heeft hij van de oneerlijkheid van die
menschen vernomen.
Den heer Wessemius komt het hoogst wenschelijk voor, dat in deze zaak een flinke en afdoende
regeling wordt genomen en is voor het voorstel van den voorzitter.
De heer Sickens is er volstrekt niet tegen doch wil ze vrij brand toe.
De heer Homan Kijmmell schat de emolumenten voor de bewoning en schoonhouding van het
gemeentehuis op f 50, en voor die som kan wel iets gedaan en geeischt worden, zoo kan het niet
langer.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel des voorzitters besloten.
Bij de post: kosten stembureau geeft de heer Wessemius in overweging de vergoeding wat hooger te
stellen.
De heer de Vries acht de vergoeding voor het wegbrengen der stembus wel wat laag geraamd, men
moet er zelfs geld bijleggen, en dar is wel wat veel gevergd.
De voorzitter is er voor, de meest mogelijke zuinigheid in acht te nemen en het eenmaal genomen
raadsbesluit te handhaven en daarin geen verandering te brengen.
De heer Wessemius zal zich er bij nederleggen en geen voorstel doen.
Bij de post: landaanmaken en boschbeplanting geeft de commissie in overweging deze post van f
50 op f 100 te brengen.
De voorzitter kan zich met dit voorstel moeilijk vereenigen en wenscht de post zoo te laten.
De heer de Vries, rapporteur der commissie, verdedigt het voorstel.
De heer Sickens geeft te kennen, dat het wel goed zou zijn, dat ook op het kerkhof te Boven-Smilde
een perk beplant werd met eiken stekken.
De heer Homan Kijmmell heeft vernomen, dat er perken op andere kerkhoven zijn, die veel
bijplanting behoeven.
De voorzitter zal zich niet langer ten het voorstel verzetten, nu er uit de discussie gebleken is, dat de
aangevraagde som niet toereiken zal zijn, vooral met het oog op de meerdere uitgaaf voor de
beplanting van een perk op het kerkhof te Boven-Smilde en bijplanting op andere kerkhoven.
Conform het voorstel der commissie wordt besloten.
Bij de post: bezoldiging veldwachters vraagt de rapporteur der commissie of, nu er in deze
gemeente een Rijksveldwachter is gevestigd, één politiedienaar niet voldoende is. Het is geen
voorstel, doch slechts een vraag.
De voorzitter meent, dat de vestiging van een Rijksveldwachter in een gemeente soms tijdelijk is;
was er eene vacature, misschien zou dan de wenk der commissie in overweging kunnen genomen
worden, doch nu gaat dit natuurlijk niet.
-vervolg op blad 1889s3

