
 

blad 1890e3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 21 FEBRUARI 1890 
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In het begin van 1889 is aan de hoofden der scholen verzocht eene opgave van de schoolbehoeften 

over dat jaar. Die lijsten zijn ingekomen en door burg. en weth. nagezien, maar niet berekend in 

hoeverre het bedrag in overeenstemming is met de som voor dien post uitgetrokken. Spr. erkent, dat 

dit een verzuim is, doch indien de Raad bezwaar mocht maken om deze overschrijving te voteeren, 

dan is hij bereid, wegens het gepleegde verzuim, dien post voor zijne rekening te nemen, omdat hij 

de verantwoordelijke persoon daarvoor is en later op dat erreur niet wenscht gewezen te worden. 

Geen der leden wenscht daarover het woord of stemming, zoodat het voorstel van burg. en weth., 

omtrent de af- en overschrijving van schoolbehoeften, zonde hoofdelijke stemming wordt 

goedgekeurd. 

De voorzitter deelt nog mede, dat de hoofden der scholen in het vorig jaar wat rijkelijk hadden 

opgegeven, dat dit jaar evenwel ten goede komt, terwijl er daarboven ruim f 63 aan bindloon en 

reparatie aan boeken onder dien post was begrepen. Spreker hoopt in het vervolg den Raad om de 

drie maanden in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van alle uitgaven en inkomsten der 

gemeente, zooals hij dit in het vorig jaar met het hoofdstuk armwezen was begonnen te doen. 

3. Benoeming van een stembureau. 

De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij een stembureau wenscht te benoemen voor de a.s. 

stemming der Prov. Staten alleen of een stembureau geldende voor het gansche jaar met de andere 

leden als plaatsvervangers. 

De heer van Veen wenscht een stembureau voor het geheele jaar te benoemen. 

(Den heer Vos komt ter vergadering.) 

De heer Homan Kijmmell zou een rooster voor leden van het stembureau willen maken. 

De voorzitter oppert hiertegen eenige bedenkingen, zoodat men overgaat tot benoeming van een 

stembureau voor de a.s. verkiezing voor de Prov. Staten, met de ander leden als plaatsvervangers. 

De voorzitter benoemt tot stemopnemers de heeren Wessemius en Sickens. 

Na herhaalde stemmingen worden de heeren Vos en Homan Kijmmell als leden van het stembureau 

benoemd. 

De voorzitter feliciteert die heeren en vraagt of zij de benoeming aannemen. 

Beide heeren laten zich de benoeming welgevallen. 

4. Vaststelling hoofdelijke omslag dienst 1890. 

De voorzitter wenscht het gevoelen van den Raad te vernemen of zij deze zaak in open of geheime 

vergadering wenscht te behandelen. 

De heer Homan Kijmmell stelt voor dit punt in geheime zitting te doen. 

De heer Pot is daar tegen en wenscht deze zaak met open deuren te behandelen. 

Het voorstel van den heer Homan Kijmmell in stemming gebracht, wordt aangenomen met 7 tegen 3 

stemmen. Tegen de heeren: Pot, de Vries en de voorzitter. 

De voorzitter schorst de openbare vergadering om over te gaan in geheime zitting. 
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Smilde, 21 Febr. De landbouwers in deze streken maakten tot nog toe, voor zoover hun eigen 

voorraad niet voldoende was, ter bemesting hunnen landerijen bijna uitsluitend gebruik van 

Amsterdamsch straatvuilnis. Hierin  komt verandering. Twee landbouwers hebben elk vijf ladingen 

beer aangekocht te Meppel en anderen denken dat voorbeeld te volgen. De beer wordt vervoerd in 

eene schuit, inhoudende 16 stères. Zooals men weet is de laatste jaren veel geklaagd over de groote 

massa cokes, die in de straatvuilnis uit Amsterdam aangetroffen werd. 


