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MAANDAG 10 OCTOBER 1881 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 7 Oct. Afwezig de heer Drenthen. 

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

vastgesteld. 

Eene resolutie van Ged. Staten houdende mededeeling, dat bij K.B. van 9 Sept. 1881 no. 27 zijn 

goedgekeurd de raadsbesluiten van 28 Julij te voren tot heffing van begrafenisregten op de 

algemeene begraafplaats te Hoogersmilde, wordt voor informatie aangenomen. 

Een adres van H. Elshof, om restitutie van betaalde huishuur voor de wed. Frank, wordt mede voor 

kennisgeving aangenomen, daar de voorzitter mededeelt, dat deze zaak hem persoonlijk aangaat. 

Het adres van den hoofdonderwijzer J.M. ten Hoor, in de vorige vergadering gesteld in handen van 

B. en W. en waarbij deze eene vergoeding verzoekt voor zijne meerdere en zwaardere 

werkzaamheden tijdens de jongste vacature van hulponderwijzer aan zijne school, komt op nieuw ter 

tafel met de mededeeling des voorzitters, dat het dagelijksch bestuur voorstelt, om den adressant 

eene gratificatie van f 15 toe te staan. 

De heer Hoogerbrugge is in ’t algemeen tegen het verleenen van gratificatiën en kan ook in dit geval 

niet met het voorstel van burg. en weth. medegaan. Het komt z.i. niet te pas om ambtenaren, die hun 

geheele bestaan in hunne betrekking vinden, voor elk buitengewoon geval extra te beloonen. 

De heer Sickens voert aan, dat vroeger in dergelijke gevallen aan andere onderwijzers f 5 per week is 

toegekend, terwijl dit maar op f 2.50 is gesteld. De voorzitter is het in beginsel eens met den heer 

Hoogerbrugge, maar heeft er zich, ook op grond van vroegere vergoedingen, bij neêrgelegd. 

Bij stemming wordt het voorstel met 6 tegen 4 stemmen afgewezen, onder de bepaling echter om aan 

den adressant te kennen te geven, dat de Raad wel bereid is om de bijzondere uitgaven, die hij in dit 

geval mogt gedaan hebben te vergoeden. 

Zonder discussie en stemming worden vervolgens voorloopig vastgesteld, suppletoire tabellen van 

wegen en voetpaden die aan het toezigt van het gemeentebestuur onderworpen zijn, bevattende: den 

Witterweg en het voetpad aan de zuid-oostzijde der Drentsche hoofdvaart, van af de Veenhoopsbrug 

tot in de nabijheid der Norgervaart. 

Door B. en W. wordt aangeboden een concept-besluit, betrekkelijk het te heffen schoolgeld op de 

school voor uitgebreid onderwijs. In dit stuk wordt voorgesteld, om van iederen leerling per jaar te 

heffen f 25, met bepaling dat de minvermogenden f 12.50 per jaar en per kind zullen betalen, en de 

onvermogenden geheel zullen vrijgesteld worden. 

De heer Hoogerbrugge zou gaarne willen weten welke maatstaf of er gevolgd zal worden bij den 

aanslag van dat schoolgeld, hij zou in overweging willen geven om met het kohier van hoofdel. 

omslag te rade te gaan, terwijl hij voorts de voorgestelde sommen te hoog vindt; f 20 en f 10 schijnt 

hem beter toe. 

De voorzitter zegt zich over den te volgen maatstaf bij den aanslag niet te kunnen uitlaten; dit staat 

geheel ter beoordeeling van het dagelijksch bestuur, zoodat het moeijelijk is daarover vooraf iets te 

zeggen. 

De heer Homan Kijmmell stelt voor om het schoolgeld aldus te regelen: eerste klasse f 20, tweede 

klasse f 7.50 en onvermogenden vrij. 

Na nog eenige besprekingen, wordt bij stemming het voorstel van burg. en weth. met 6 tegen 4 

stemmen verworpen, terwijl daarna het voorstel van den heer Homan Kijmmell met 6 tegen 4 

stemmen wordt aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat hij door de weduwe Moes te Hoogersmilde, als appellante van een 

vonnis der Arrondissements-regtbank te Assen, is gedagvaard om op Woensdag den 19den October 

1881, des voormiddags te 10 uur, te verschijnen voor het Geregtshof te Leeuwarden, ter zake van de 

reeds vroeger besproken kwestie, van de gedempte sloot bij de school te Hoogersmilde en vraagt 

magtiging om zich tegen de eischeresse te verzetten. Na voorlezing, zoowel van de dagvaarding als 

van het  regtskundig advies, wordt zonder stemming die magtiging verleend, behoudens 

goedkeuring door Ged. Staten. 

De begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente, voor de dienst 1882, wordt daarna post 

voor post nagegaan en vervolgens geheel overeenkomstig de voordragt en zonder stemming 

vastgesteld, in ontvangst en uitgaaf op f 24.120.395. 

De vergadering wordt hierna gesloten. 


