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-vervolg van blad 1875y1 

De heer de Vries gelooft dat dáárom de tractementen van de burgemeesters gewoonlijk zoo laag 

zijn, omdat de wetgever gewild heeft, dat zij genomen zouden worden uit de notabele ingezetenen, 

die er dan eene eigene zaak bij uitoefenen konden. 

De voorzitter antwoordt den heer van Veen, dat o.a. te Hoogeveen B. en W. zelf geene verhooging 

wenschten en wat de hooge lasten betreft, waarop de heer van der Veen wees, doet hij opmerken, dat 

in de gemeente Borger en in het naburige Friesland de lasten véél hooger zijn dan hier. 

De heer van der Veen is van meening, dat de lasten voor de ingezetenen in deze gemeente reeds zeer 

bezwarend kunnen genoemd worden. Dit wordt door vele leden beaamd. 

In stemming gebragt, wordt omtrent de jaarwedde van den burgemeester met 6 tegen 3 stemmen en 

omtrent die der wethouders met 6 tegen 2 stemmen besloten, aan G.S. te berigten, dat de Raad het 

niet wenschelijk acht, dat tot de verhooging worde overgegaan. Bij de stemming over de jaarwedde 

der wethouders heeft de heer Homan zich buiten stemming gehouden. 

3
e
. Eene missive van de pl. schoolcommissie, waarbij zij verzoekt eene jaarlijksche toelage van f 25 

toe te staan om daaruit de noodzakelijke onkosten te bestrijden. Die onkosten bestaan: in het 

aanschaffen der benoodigde bureaubehoeften, rijtuighuur en het abonnement op minstens één aan de 

schoolbelangen gewijd blad. 

De heeren van Veen, Sickens en van der Veen verklaren zich tegen de inwilliging van het verzoek. 

De twee eersten zijn van oordeel, dat dan ook, en met meer grond, de leden van het burgerlijk 

armbestuur wel eene toelage dienden te hebben; de laatste gelooft dat het lidmaatschap van de 

schoolcommissie met volle regt een eerepost kan genoemd worden en wel een kleine opoffering 

waard is. 

De voorzitter en de heer de Vries zijn van oordeel, dat de billijkheid medebrengt, dat aan het 

verzoek wordt voldaan. 

In stemming gebragt, wordt het verzoek met 5 tegen 4 stemmen afgewezen. 

4
e
. De begrooting van inkomsten en uitgaven van het burgerlijk armbestuur, voor 1876. 

Overeenkomstig het advies der commissie van onderzoek (die bij monde van den heer Sickens 

verslag uitbragt) wordt die begrooting onveranderd goedgekeurd, bedragende in ontvang en uitgaaf  

f 4912.31
5
. 

5. De begrooting van de inkomsten en uitgaven der algemeene huishouding van de gemeente, dienst 

1876. 

Nadat de post “Meubelen in ’t gemeentehuis” , op voorstel der commissie was gevoegd bij de 

onvoorziene uitgaven, wordt die begrooting, zonder stemming vastgesteld in ontvang en uitgaaf op  

f 16299.84. 

6
e
. De wijziging van het tarief waarnaar de hoofdelijke omslag wordt geheven. 

Wordt na eene kleine wijziging, overeenkomstig het advies van de daartoe in de vorige vergadering 

benoemde commissie van onderzoek, zonder stemming goedgekeurd. 

Een voorstel van het dag. bestuur, om het maximum van den hoofdelijken omslag te verhoogen tot  

f 8000, wordt met 8 stemmen tegen 1 stem verworpen. 

Daarna wordt de openbare vergadering gesloten. 
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HIJKERSMILDE en KLOOSTERVEEN, 1 Nov. Men verneemt, dat de heer M.A. Hoogerbrugge, 

benoemd tot lid van het kiescollegie en tot notabel, zich die beide benoemingen heeft laten 

welgevallen. 
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40jarige Echtvereeniging 

VAN 

HENDRIK KLAASES WALDA 

EN 

GRIETJE WIETSES DE JONG. 

Kloosterveen, 6 November 1875.      Hunne dankbare kinderen. 


