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Dat bedrag is hem ook later aangeboden, doch door hem geweigerd. Het heeft ook nooit in de
bedoeling van het vroeger bestuur gelegen het meerder door hem verschuldigd in de personeele
belasting, veroorzaakt door het houden van meerdere dienstboden, te vergoeden.
De heer Sickens geeft enkele inlichtingen, hoe de zaak zich vroeger heeft toegedragen, hetgeen met
het door den voorzitter medegedeelde overeenstemt.
De voorzitter stelt voor ds. Meijeringh te berichten, dat de Raad genegen is vijf gulden te vergoeden
in voege als het vroeger is beloofd.
De heer Wessemius kan zich zeer goed met dit voorstel vereenigen.
De heer de Vries gaat niet met het voorstel van den voorzitter mede en stelt voor aan ds. Meijeringh
te berichten, dat, mocht hij meenen eenige pretentie op de gemeente te hebben, deze dan de
gemeente maar in rechten moet aanspreken. Bovendien, zegt spreker, is er geen post voor op de
begrooting.
De heer Homan Kijmmell is tegen het voorstel van den vorigen spreker; die kleine subsidie is toen
toegezegd om het meisje niet in het armhuis te krijgen.
De heer Sickens zegt, dat hij bij de toezegging op een bedrag van ongeveer vijf gulden is gerekend,
doch volstrekt niet op een som van f 29.28.
De heer de Vries wil niet den indruk maken of het Z.Eerw. niet billijk toekomt, doch blijft er bij :
dan moet hij de gemeente Smilde maar rechterlijk vervolgen. Spreker haalt een vroeger raadsbesluit
aan ter verdediging van zijn voorstel.
De voorzitter wederlegt den vorigen spreker en wijst op het onhoudbare van diens beweren en op het
onbillijke van zijn voorstel.
Het voorstel van den heer de Vries, om afwijzend op het verzoek te beschikken, komt in stemming
en wordt verworpen met 8 tegen 1 stem. Voor: de heer de Vries.
Het voorstel van den voorzitter, om ds. Meijeringh te berichten, dat de Raad, aan de vroegere belofte
van den voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur getrouw, alsnog genegen is een bedrag ad vijf
gulden, ter zake belasting van bedoeld meisje, te voldoen, doch ongeneigd is het meerdere
gevraagde toe te staan, aangezien zoodanige opvatting nooit de bedoeling is geweest van het vroeger
bestuur, komt nu in stemming en wordt aangenomen met 8 tegen 1 stem. Tegen: de heer de Vries.
De voorzitter stelt voor, aangezien op de begrooting geen post voorkomt voor buitengewone politiemaatregelen, alsnog zulk een post op de begrooting te brengen en daarvoor een som van vijftig
gulden uit te trekken.
Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten.
Naar aanleiding van art. 54 der gemeentewet worden tot leden van bijstand in zake armbestuur
herbenoemd de heeren Tonckens, Fernhout en de Vries.
De voorzitter deelt mede, dat de agenda is afgehandeld en zoo niemand meer het woord verlangt,
stelt hij voor de geheime zitting, welke 19 dezer door staking van stemmen tot nadere bijeenroeping
is gescheiden, te hervatten ter nadere vaststelling van den hoofdelijken omslag.
Conform wordt besloten en alzoo de openbare zitting geschorst.
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WATERSCHAP
DE MOLENWIJK.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt bij dezen ter kennis van belanghebbenden, dat
van af 4 Maart 1890, gedurende acht dagen, ten huize van den Secretaris van genoemd Waterschap
ter inzage voorliggen:
1e. het kohier wegens het vernieuwen der brug, liggende over de mond van de Dwarswijk, loopende
in de Duikerslootswijk, in de perceelen Sectie G no. 788 en 1737, en
2e. het kohier wegens het herstellen der brug, liggende over den mond van de Duikerslootswijk.
Beide dienst 1889.
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