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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 NOVEMBER 1881 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 1 Nov. Afwezig de heer C.H. de Jonge en G. de Jonge. 

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

goedgekeurd.  

Op voorstel des voorzitters worden voor kennisgeving aangenomen: 

a. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit, houdende verzet tegen de 

ingestelde regtsvordering door de wed. L. Moes te Hoogersmilde; en 

b. het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger, in dato 8 Oct. jl. 

Overeenkomstig de voorstellen van burg. en weth. worden de volgende besluiten genomen: 

1. tot wijziging van de verordening op de invordering der hondenbelasting, en 

2. tot vaststelling van eene nieuwe verordening op de invordering van den hoofdelijken omslag. 

Een en ander behoudens goedkeuring des Konings en ingevolge de herziening van de artikelen 264, 

265 en 266 der gemeentewet bij de wet van 28 Junij 1881 (Staatsblad no. 102). 

Daarna deelt de voorzitter mede, dat door den heer Hoogerbrugge zijn ingediend de volgende 

voorstellen: 

1. tot verhooging van het vergunningsregt voor de tapperijen tot f 25 voor elke f 100 huurwaarde of 

gedeelte daarvan, en 

2. om het tarief, waarnaar de hoofdelijke omslag wordt geheven, in handen te stellen van eene 

commissie tot onderzoek, teneinde na te gaan of eene herziening daarvan wenschelijk is. 

Het eerste voorstel wordt een oogenblik aangehouden en terwijl tegen het tweede geene 

bedenkingen bestaan, benoemt de voorzitter tot leden van de commissie de heeren Hoogerbrugge, 

Homan Kijmmell en Drenthen, met opdragt, om in een der eerstvolgende vergaderingen verslag uit 

te brengen. 

Naar aanleiding eener missive van Ged. Staten komt opnieuw ter tafel de verordening tot heffing 

van het vergunningsregt op de tapperijen. Aan de  bedenkingen, die, volgens mededeeling van Ged. 

Staten, door den Minister van Binnenl. Zaken tegen dit stuk zijn gemaakt, wordt gevolg gegeven, 

terwijl de voorzitter daarop mededeelt, dat het dag. bestuur voorstelt, om  het vergunningsregt van f 

10 te brengen op f 20 van elke honderd gulden huurwaarde. 

De heer Hoogerbrugge licht zijn voorstel (zie boven) om dat regt op f 25 te bepalen nader toe, 

terwijl het door den heer Homan Kijmmell wordt ondersteund. 

Bij de hierna gehouden stemming wordt het voorstel van den heer Hoogerbrugge met 5 tegen 4 

stemmen aangenomen (tegen stemden de heeren: Boelken, Sickens, Homan en Wind). 

Overeenkomstig het voorstel van burg. en weth. wordt vervolgens het salaris van den schatter der 

localitieten waarin sterken drank wordt verkocht of geschonken, bepaald op f 0.60 voor iedere 

schatting. Op een adres van de hoofdonderwijzers aan de openbare scholen, tot verhooging hunner 

jaarwedden, wordt, op voorstel van het dag. bestuur, zonder discussie en zonder stemming, 

afwijzend beschikt. 

Ten slotte worden, na eenige discussie, zonder stemming vastgesteld de volgende 

strafverordeningen: 

1. Verordening op de verdeeling der gemeente in wijken, de nummering der huizen en gebouwen en 

het verhuizen binnen de gemeente; 

2. Verordening op het bouwen en sloopen; 

3. Verordening op den aard en duur der persoonlijke diensten; 

4. Verordening op het voorkomen van brand; 

5. Verordening op de brandweer en het blusschen van brand; 

6. Verordening op de tapperijen en logementen; 

7. Verordening op het houden van honden; 

8. Verordening op het losloopen en schutten van vee; 

9. Verordening op het voorkomen der verspreiding besmettelijke ziekten en op het begraven van 

lijken; 

10. Verordening op het houden van verlotingen; 

11. Verordening op de openbare reinheid en orde; 

12. Verordening op het vervoer en het begraven van gestorven of afgemaakt vee; 

13. Verordening op het arbeiden van kinderen beneden de twaalf jaren. 

De vergadering wordt gesloten. 


