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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 9 OCTOBER 1874 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 6 Oct. Afwezig de hh. M.A. Hoogerbrugge, C. Fledderus en H. van Veen. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 

1. Eene missive van den Commissaris des Konings, houdende de benoeming tot leden van het collegie 

van zetters alhier van de hh. H. Sikkens en Johannes Drenthen; wordt aangenomen voor informatie. 

2. Eene missive van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het besluit van den Raad  tot toevoeging 

van eene nieuwe post aan de begrooting 1874 ad f 75, voor de gratificatie aan den hoofdonderwijzer 

G. Meijering; wordt aangenomen voor kennisgeving. 

3. Een Kon. besluit, d.d. 2 September 1874, tot goedkeuring van het besluit van den Raad tot 

afschaffing van het heffen van schoolgeld, ingaande 1 Januarij 1875. De voorzitter geeft te kennen, dat 

de vereischte afkondiging deswege is geschied. Wordt insgelijk aangenomen voor informatie. 

4. Eene missive van den schoolopziener van het 2
de

 district, waarin wordt te kennen gegeven, dat het 

schoollocaal te Hoogersmilde niet aan de eischen van den tegenwoordigen tijd voldoet, dat het te klein 

is om het getal der scholieren te bevatten; dat licht en lucht ontbreken en die toestand niet mag 

bestendigd worden en hij, de schoolopziener, genoodzaakt zal zijn het af te keuren, terwijl het alsdan 

gesloten moet worden en eenige honderde kinderen van onderwijs verstoken zullen blijven. Hij geeft 

den Raad in overweging, om òf tot verbouwing òf tot het maken van een nieuw schoolgebouw over te  

gaan, terwijl, wanneer de Raad tot het laatste mogt besluiten, wel de kans bestaat, om eene subsidie 

voor de halve kosten te bekomen, waartoe hij den Raad adviseert een verzoekschrift aan de 

Provinciale Staten te rigten en zulks in te dienen vóór de najaarsvergadering, met een bestek en 

teekening. 

De voorzitter zegt, dat op de begrooting van 1874 een post van f 700 is uitgetrokken voor verbouwing 

van de school te Hoogersmilde, maar dat zulks door den timmerman op f 1025, volgens het opgemaakt 

bestek, wordt geraamd en er dus niets van kan komen, terwijl het dagelijksch bestuur op de begrooting  

van 1875 geen post voor het vertimmeren dier school heeft gebragt. De hoofdelijke omslag is tot het 

maximum van f 6050 opgevoerd. Hij stelt daarom voor, om, wanneer de Raad tot het bouwen van een 

nieuw schoollocaal met het noodige ameublement mogt besluiten, de benoodigde gelden te negotiëren. 

De heer Servatius steunt het gevoelen van den vorigen spreker, ook al om de benoodigde gelden niet 

in eens op de begrooting uit te trekken, maar telken jare eene gedeelte, totdat de geheele som is 

afgelost; het is in het belang van het tegenwoordige, maar ook in dat van het volgende geslacht. Mogt 

echter de school doelmatig kunnen verbouwd worden, dan zou de spreker er wel toe kunnen besluiten. 

De voorzitter is er ook voor om de kosten niet in eens op het tegenwoordige geslacht te doen drukken 

en is voor eene nieuwe school. 

De heer mr. P. van der Veen acht het wenschelijk, dat er een bestek en begrooting opgemaakt worde 

van een nieuw schoolgebouw. 

De heer J.H. Wind zegt, dat de vergadering nu niet voltallig is. Ook staat dit punt niet op het 

convocatie-billet. Hij wil heden daarom geen besluit genomen hebben. 

Wordt besloten, nadat nog de heeren J. de Vries en P. Wessemius het woord hadden gevoerd, een 

bestek van een nieuw schoolgebouw te doen opmaken, met inbegrip van het noodige ameublement, 

dat het dagelijksch bestuur dan in de eerstvolgende vergadering aan den Raad zal aanbieden. 

De voorzitter legt daarop de gemeentebegrooting voor 1875 over. Hij stelt voor om deze, nadat ze ter 

visie heeft gelegen, te stellen in  handen eener commissie, waartoe hij benoemt de hh. J.H. Wind, Joh. 

Kijmmell en J. de Vries. 

De voorzitter zegt, dat door den heer mr. P. v.d. Veen bij een vroegere vergadering op verandering of 

wijziging in den hoofdenlijken omslag was aangedrongen. Hij stelt voor, het daartoe strekkende 

voorstel in handen eener commissie te stellen, tot leden waarvan worden benoemd de hh. mr. P. v.d. 

Veen, C. Fledderus en H. v. Veen. Deze zullen met de wethouders over dit voorstel in overleg treden 

en daarna zal het met het rapport opnieuw bij den Raad in behandeling worden genomen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt deze vergadering gesloten. 


