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De Voorzitter heeft geen bezwaar deze zaak tot eene volgende vergadering aan te houden, doch 

verzoekt de commissie, zoodra deze haar rapport gereed heeft, dit bij B. en W. in te zenden, opdat dan 

deze zaak in de volgende vergadering kan worden afgehandeld. 

3. Wijziging der gemeentebegrooting over 1889. 

De Voorzitter telt namen B. en W. eenige kleine overschrijvingen voor, speciaal benoodigd voor het 

bezanden van het kerkhof te Kloosterveen en voor licht en verwarming der schoollocalen. 

Na toelichting door den voorzitter wordt daartoe zonder hoofdelijke stemming besloten. 

4. Brief van het hoofd der school te Hoogersmilde in zake herhalingsschool. 

Uit het schrijven van het hoofd der school te Hoogersmilde, den heer Ulehake, blijkt, dat het hem zeer 

aangenaam zou zijn zoo de Raad kon besluiten eenige leerlingen der dagschool, welke deze getrouw 

bezoeken, gratis op de avondschool toe te laten. 

De Voorzitter zegt, dat dit punt eigentlijk behoort tot de beslissing van B. en W., doch spreker 

wenscht in deze belangrijke zaak het gevoelen van den Raad der gemeente te kennen. 

Volgens het in 1883 genomen raadsbesluit is het schoolgeld voor het herhalingsonderwijs vastgesteld 

op f 2.50 voor vermogenden, f 1 voor minvermogenden en nihil voor onvermogenden. Naar 

verklaring van de onderwijzers is die regeling wel een klein struikelblok dat zoo weinig dagscholieren 

de avondschool bezoeken en spr. zou daarom niet ongenegen zijn aan de beste leerlingen, die het 

getrouwst de dagschool bezoeken, te vergunnen des avonds tegen een verminderde vergoeding of 

gratis het herhalingsonderwijs bij te wonen. 

De heer de Vries zou de tegenwoordige regeling wenschen te behouden; naar zijne mening zijn de 

kosten zoo gering, dat geen ouder, die het met zijne kinderen wel meent, hun behoeft thuis te houden. 

De heer Fernhout acht het schoolgeld niet zoo bezwarend en is het volkomen met den vorigen spreker 

eens. 

De Voorzitter acht het gevoelen van de beide vorige sprekers niet zonder grond, doch als men nagaat 

door hoe weinige leerlingen den vorigen winter het herhalingsonderwijs is bezocht en hoe weinig 

daarvoor door de gemeente is ontvangen, dan meent spreker, dat het beter is de deuren wat wijder 

open te zetten, opdat meer leerlingen van het onderwijs gebruik maken. Met erkentelijkheid kan 

spreker gewagen van de pogingen van hoofden der scholen in deze gemeente in het werk gesteld om 

de avondschool door meer leerlingen te doen bezoeken, welke pogingen dan ook merkbaar zijn, 

doordat de avondschool reeds door veel meer leerlingen wordt bezocht dan vroeger. Spreker meent, 

door aan vlijtige leerlingen te vergunnen tegen een verminderde prijs of gratis de avondschool te 

bezoeken, men eene premie stelt op getrouw schoolbezoek en vlijt der leerlingen en stelt voor B. en 

W. te machtigen in deze zaak naar hun beste oordeel en in het belang van het onderwijs te handelen. 

De heer Pot kan zich met het gevoelen van den voorzitter wel vereenigen. Hoe meer men het 

schoolbezoek kan bevorderen hoe beter; licht en vuur is voor 10 evenals voor 20 leerlingen 

benoodigd. 

De heer Wessemius spreekt in gelijken geest. 

De heer de Vries kan zich met het gevoelen van den voorzitter niet vereenigen en stelt voor, niet van 

het Raadsbesluit van 1883 af te wijken. 

De heer van Veen meent, dat, nu er voor het herhalings-onderwijs bijna niets door de gemeente wordt 

ontvangen, het voorstel van den voorzitter aanbevelenswaardig is; hoe meer leerlingen van het 

onderwijs kunnen profiteeren hoe beter. 

Het voorstel van de heer de Vries wordt in stemming gebracht en verworpen met 8 tegen 2 stemmen. 

Voor de h.h. de Vries en Fernhout. 

Alsnu wordt conform het voorstel van den voorzitter besloten. 

5. Aanvraag tot plaatsing van 2 lantaarns: 

a. Een verzoek van kerkvoogden van Boven-Smilde, om petroleum en bediening voor een lantaarn bij 

de kerk te Boven-Smilde. 

De heer Sickens zegt, dat kerkvoogden reeds een paal en lantaarn hebben geplaatst en zij verzoeken 

nu evenals dit bij andere lantaarns geschiedt petroleum en bediening van wege de gemeente. 
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