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5. De gemeentebegrooting voor het jaar 1879 komt thans in behandeling. beginnende met de 

uitgaven, deelt de voorzitter al spoedig mede, dat de post “jaarwedde van den secretaris” met f 100 is 

verhoogd, daar die ambtenaar, naar ’t gevoelen van burg. en weth., te weinig tractement heeft in 

vergelijking met andere gemeenten in Drenthe, o.a. met Meppel. De heeren Hoogerbrugge en 

Wessemius komt de verhooging minder wenschelijk voor en kunnen dan ook in dezen niet met het 

dagelijksch bestuur medegaan. 

Bij stemming wordt echter het voorstel van B. en W., “om Ged. Staten in overweging te geven de 

jaarwedde “van den secretaris op f 750 te bepalen”, met 8 tegen 2 stemmen aangenomen. 

Met de voorlezing der verschillende posten voortgegaan zijnde tot hoofdstuk 4 en 5: “Plaatselijke 

gezondheidspolitie”, betoogt de heer Hoogerbrugge de wenschelijkheid, dat er zich nog een 

geneesheer in de gemeente vestigde. Hij zou gaarne zien dat door B. en W. een oproeping van 

sollicitanten geschiedde tegen een salaris van f 1000 per jaar. De helft der gelden die thans voor 

armenpractijk, doodschouw en vaccinatie worden betaald, zouden aan den nieuwen titularis kunnen 

worden uitgekeerd, vermeerderd met zooveel als noodig was om tot eene som van f 1000 te geraken. 

De heer Homan Kijmmell stelt voor, om daarover niet dadelijk te beslissen, maar B. en W. uit te 

noodigen om ter dezer zake een nader en gemotiveerd voorstel bij den Raad ter tafel te brengen. 

Na eenige discussie vereenigt de heer Hoogerbrugge zich hiermede, terwijl de voorzitter belooft 

hierover met de wethouders te zullen raadplegen, om dan in de volgende vergadering de zaak verder 

te bespreken. 

Wederom met de behandeling der begrooting voortgegaan zijnde, hebben bij hoofdstuk 6, “Lager 

Onderwijs” en bij hoofdstuk 9, “Armwezen”, eenige besprekingen plaats, worden eenige inlichtingen 

gevraagd en mededeelingen gedaan, die echter geene besluiten ten gevolge hebben en geene 

verandering brengen in de ontworpen begrooting, totdat men genaderd is tot hoofdstuk 14, 

“onvoorziene uitgaven”, geraamd op f 485.675, welke post echter, op voorstel van den heer 

Hoogerbrugge, wordt verhoogd met f 500 en dus gebragt op f 985,675, teneinde, zoo noodig, hieruit 

te kunnen vinden het salaris van een tweeden doctor. 

De “uitgaven” hiermede afgedaan zijnde, worden de “ontvangsten” ter hand genomen, die echter, nà 

voorlezing van alle posten, onveranderd worden goedgekeurd, met uitzondering van den post 

“hoofdelijken omslag”, die met f 500 verhoogd en alzoo gebragt wordt op f 7600; dat is f 1100 

hooger dan de laatste jaren. 

Bij de hierop gevolgde stemming wordt de geheele begrooting, in ontvang en uitgaaf geraamd op,  

f 31709,675, met algemeene stemmen vastgesteld. 

Bij de gewone rondvraag door den voorzitter brengt de heer Homan Kijmmell de opheffing van het 

kantoor der rijksbelastingen alhier ter sprake en geeft in overweging of het niet wenschelijk was, dat 

de Raad zich per adres wendde tot den Minister van Financiën, met het verzoek de zaak wederom op 

den ouden voet terug te brengen. 

De voorzitter betreurt mede, dast het kantoor hier is opgeheven, maar gelooft niet, dat het baten zal 

als men zich nu in dien geest tot den Minister wendt; hij stelt voor, om aan den Minister des Raads 

leedwezen te kennen te geven, met verzoek, om later, bij voorbeeld bij verandering van den 

ontvanger te Assen, weder op den genomen maatregel terug te willen komen. 

Alzoo wordt besloten. 

De vergadering gaat uiteen. 

 

 

 
Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat het door den Raad 

vastgestelde eerste suppletoire kohier van den Hoofdelijke Omslag, dienst 1878, van en met 

Donderdag 24 October tot en met Vrijdag 1 November 1878, op de Gemeente-Secretarie ter lezing 

zal liggen. 

Bezwaren moeten vóór 1 November 1878 bij Gedeputeerde Staten van Drenthe worden ingediend. 

Smilde, 22 Oct. ’78       BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 


