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b. Eene missive van Ged. Staten, waarbij zij hunne goedkeuring mededeelen van af- en 

overschrijvingen op de begrooting van 1889/90. 

Beide missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

2. Verhuring van een huis en tuin. 

De voorzitter stelt namens burg. en weth. voor goedkeuring te verleenen tot onderhandsche 

verhuring van een huis en tuin, gelegen bij de Jonkersbrug, aan B. Meilof. 

Conform besloten. 

3. Af- en overschrijving begrooting 1889. 

a. Overschrijving van een kleine post wegens onteigening en vernietiging van goederen. 

Goedgekeurd. 

b. Restitutie aan den concierge van het gemeentehuis van personeele belasting ten bedrage van  

f 10.25. 

De heer de Vries vraagt of men dit moet beschouwen als een douceur of als iets dat hem van 

rechtsweege toekomt. 

De voorzitter betwijfelt zeer of de concierge daarop recht heeft, hoewel hij het onder zijn 

voorganger steeds heeft genoten. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt deze overschrijving goedgekeurd. 

c. Een overschrijving ten behoeve van de behoeftige krankzinnigen wordt mede goedgekeurd. 

4. Vaststelling kohier honden. 

Naar aanleiding van dit kohier  is een verzoekschrift van ds. J.C. de Hoog te Bovensmilde, 

verzoekende zijn hond van het kohier af te brengen, daar hij die eenige dagen na de opschrijving 

heeft weggedaan en niet voornemens is vooreerst een hond aan te schaffen. 

De voorzitter deelt namens burg. en weth. mede, dat dit college ernstig bezwaar heeft op dit 

verzoekschrift gunstig te adviseeren, want begon men eenmaal met afschrijving van het kohier der 

honden, dan zouden er bij elke vergadering wellicht eenige adressen inkomen, daar af- en 

aanschaffing van honden aan de orde van de dag is; de een heeft zijn hondje verkocht, bij den ander 

is het gestorven en bij een derde is het weggeloopen enz., redenen waarom burg. en weth. 

voorstellen op het adres afwijzend te beschikken. 

De heer Drenthen deelt mede, dat de dominé hem gezegd heeft den hond niet langer te kunnen 

houden. 

In stemming gebracht, wordt dit voorstel aangenomen met 7 tegen 1 stem. Tegen: Drenthen. 

De voorzitter brengt ter tafel het door burg. en weth. vastgestelde kohier op de honden ten bedrage 

van f 431.50. 

Bij acclamatie wordt dit kohier goedgekeurd. 

5. Vaststelling schoolgeld-verordeningen. 

De voorzitter verzoekt den secretaris voorlezing van een ingekomen stuk van het college van Ged. 

Staten, bevattende eenige opmerkingen betreffende de op den 10 Febr. l.l. vastgestelde 

verordeningen op de heffing en invordering der schoolgelden in deze gemeente. 

Nadat de voorzitter de bedenkingen nader heeft toegelicht stelt hij voor de verordeningen van 10 

Febr. l.l. in te trekken en de gewijzigde verordeningen in behandeling te nemen. 

Conform wordt met algemeene stemmen besloten. 

De nieuwe verordeningen worden artikelsgewijze behandeld en in den geest van het college van 

Ged. Staten gewijzigd aangenomen, met uitzondering van artt. 5 en 6 der verordening op de heffing 

(zijnde de toepassing van art. 48 2e alinea der nieuwe schoolwet), welke door den Raad met 

algemeene stemmen gehandhaafd blijven. 

6. Verzoek om plaatsing op de kiezerslijsten. 

Ingekomen verzoeken met de noodige bescheiden van S. de Vries en J. Smid, om alsnog op de 

lijsten te worden geplaatst. Daar de overlegde bescheiden in goede orde werden bevonden, wordt op 

de verzoeken gunstig beschikt. 

Nog brengt de voorzitter ter tafel de teekening en het bestek voor de verbouwing van de school te 

Kloosterveen, welke projecten ook de goedkeuring van den heer districtsschoolopziener mochten 

erlangen, en verzoekt, zoo er geene bezwaren zijn, aan burg, en weth. machtiging te verleenen om 

de noodige stappen te doen, die tot uitvoering van het werk leiden. 

Conform besloten.        -vervolg op blad 1890i1 

 

 


