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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 OCTOBER 1876 
 

 
Raadsvergadering. 

SMILDE, 16 Oct. Afwezig, met kennisgeving, de heer van der Veen. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd 

vastgesteld. 

Voor informatie worden aangenomen: 

1. Een besluit van den Commissaris des Konings, houdende herbenoeming ingaande  1 Januarij 

1877, van de heeren G. de Jonge en J. Roemer, tot leden van het collegie van zetters. 

2. Eene resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het 1ste suppletoir kohier van den 

hoofd. omslag, dienst 1876. 

3. Eene resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het 1
ste

 suppletoir kohier der belasting 

op de honden, dienst 1876. 

4. Eene resolutie van Ged. Staten, waarbij de gemeente-rekening over 1875 definitief wordt 

gesloten. 

5. Eene resolutie van Ged. Staten, waarbij worden goedgekeurd de raadsbesluiten tot verhooging 

van de jaarwedden der hoofd- en hulponderwijzers, en 

6. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger, dd. 7 October jl. 

Tengevolge van door Ged. Staten gemaakte bedenkingen tegen het in één der vorige vergaderingen 

genomen besluit tot herziening der strafvorderingen, wordt door het dag. bestuur een nieuw ontwerp 

ter tafel gebragt, hetwelk, na door den voorzitter behoorlijk te zijn toegelicht, onveranderd en zonder 

stemming wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding van het in de vorige zitting genomen besluit, dat er wederom schoolgeld zal worden 

geheven op een later te bepalen bedrag, wordt nu door B. en W. voorgesteld: “om van ieder kind, dat 

de dagschool bezoekt, een schoolgeld te heffen van f 1.50 per jaar, in te gaan 1 Januarij 1877.” 

Na eenige besprekingen wordt met 7 tegen 3 stemmen dienovereenkomstig besloten. 

Vervolgen komt de gemeentebegrooting voor 1877 in behandeling. Bij monde van den heer Sickens 

deelt de commissie van onderzoek mede, dat er bij haar geene bezwaren tegen vaststelling bestaan; 

alléén zou ze wenschen, dat van de begrooting werd geschrapt de onder hoofdstuk 6 der uitgaven 

voorkomende post “kosten van schoolprijzen ad f 60” en dat de som dan werd overgebragt op een 

nieuwen post onder hoofdstuk 2 “aanleg van plantsoenen”. 

De voorzitter heeft geen bezwaar tegen het scheppen van een plantsoenpost, doch zou het zeer 

betreuren, dat daarvoor nu juist gebezigd werden de f 60, die voor schoolprijzen zijn uitgetrokken. 

Deze som toch komt op de begrooting van het loopende jaar voor het eerst voor en de 

schoolcommissie voor wie ze bestemd is, heeft er nog geen gebruik van gemaakt. Van het nuttelooze 

of onnoodige is dus nog niets gebleken en, om dat te kunnen nagaan, moet er eerst een proef 

genomen worden. Hij voor zich meent, dat de commissie die gelden zeer nuttig kan besteden. 

Daarop trekt de commissie haar voorstel in. 

Op voorstel van den heer de Vries wordt daarna, met 6 tegen 4 stemmen, bepaalt, dat, te beginnen 

met 1 Januarij 1877, door de leden van de Raad wederom presentiegeld zal worden genoten en, tot 

dat einde, besloten aan Ged. Staten voor te stellen, om dat presentiegeld vast te stellen op f 80 ’s 

jaars. 

Bij onderling goedvinden wordt voorts de opbrengst van het schoolgeld geraamd op f 500 en, nadat 

die som op verschillende posten onder de uitgaven was verdeeld, wordt de geheele begrooting, 

zooals ze is liggende, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, in ontvang en uitgaaf op f 16844,13. 

Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 OCTOBER 1876 
 

 
Aanbesteding - Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens, op Maandag den 30sten October 

1876, in  ’t openbaar aan te besteden: 

Het doen van eenig verfwerk aan de School en Onderwijzerswoning te Bovensmilde, de 

Veldwachterswoning en het Brandspuithuisje. 

BESTEK en VOORWAARDEN liggen ter lezing op de Gemeente-Secretarie. 

BOELKEN, Burgemeester. S. Kooger, Secretaris. 


