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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 OCTOBER 1885 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 9 Oct. Voorzitter de heer W. J. Boelken. 

Afwezig de heer C.H. de Jonge. 

Na opening der vergadering leggen de heeren Drenthen, G. de Jonge en Homan Kijmmell in handen 

des voorzitters en de heer Boelken in handen van den heer Sickens, waarnemend voorzitter, de bij de 

grondwet en bij de gemeentewet voorgeschreven eeden af en nemen zitting. 

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen zijn: 

1. eene resolutie van Ged. Staten waarbij wordt afgewezen de reclame, door H. Pol bij dat college 

ingediend, tegen zijn aanslag in den hoofdelijken omslag over 1885; 

2. eene resolutie van Ged. Staten waarbij wordt afgewezen de reclame, door C.H. de Jonge bij dat 

college ingediend, tegen zijn aanslag in den hoofdelijken omslag over 1885; 

3. eene resolutie van Ged. Staten waarbij de gemeente-rekening over 1884 wordt gesloten. 

Aangenomen voor kennisgeving: 

4. Een adres van het “bestuur van de Christelijk nationale school te Smilde”, waarbij, onder 

aanvoering van redenen, wordt verzocht, om den post “Schoolgeld,” die op de ontwerp-begrooting 

voor 1886 is uitgetrokken op f 700, vast te stellen op f 1600, evenals dit heeft plaats gehad op de 

begrooting over 1885; 

5. een adres van H.J. Denneboom en 57 andere ingezetenen dezer gemeente, waarbij wordt, het 

schoolgeld te laten zooals het is en het met geen enkelen cent te verhoogen. 

Nadat voorlezing van den beide stukken was gedaan, wordt, op voorstel des voorzitters, zonder 

stemming besloten ze te behandelen bij de begrooting voor 1886. 

Op voorstel van burg. en weth. worden vervolgens zonder stemming vastgesteld: verordeningen op 

de heffing en invordering van het gemeentelijk vergunningsrecht voor den verkoop van sterken 

drank in ’t klein. 

Art. 1 van de verordening op de heffing van dat recht luidt als volgt: 

“Het vergunningsrecht, krachtens art. 6 der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 97), zooals deze 

wet het laatst gewijzigd is bij de wet van 16 April 1885 (Staatsblad n. 78) verschuldigd door hen, 

aan wie door burg. en weth. de bij die wet vereischte vergunning voor het verkoopen van sterken 

drank in ’t klein is verleend, bedraagt jaarlijks eene som van f 12.50 voor elke vijftig gulden 

huurwaarde of gedeelte daarvan, die de localiteit of de localiteiten, waarvoor vergunning is verleend, 

in verband met den omvang van den vergunnenden verkoop van sterken drank in ’t klein, kan geacht 

worden te hebben; behoudens het wettelijk minimum van het recht, zijnde tot 30 april 1890 niet 

lager dan f 15, van 1 Mei 1890 tot 30 April 1895 niet lager dan f 20, en daarna niet lager dan f 25. 

Voor hem, die vóór de betaling van het recht aan den gemeente-ontvanger eene schriftelijke 

verklaring overlegt, dat in de localiteiten, waarop zijne vergunning betrekking heeft, geene drank 

verkocht, noch geschonken zal worden, tusschen Zaterdagavond te zes uur en Maandagochtend te 

zes uur, wordt het bedrag van het vergunningsrecht met vijf en twintig ten honderd verminderd.” 

Aan de orde is verder de behandeling van de gemeente-begrooting voor 1886. Tot dat einde verzoekt 

de voorzitter de commissie, die belast is gewenst met het onderzoeken van die begrooting, om haar 

verslag uit te brengen. De commissie, bij monde van den heer Homan Kijmmell, daaraan voldoende, 

geeft te kennen: 

1. dat nog onder de inkomsten behoort uitgetrokken te worden de recognitie ad. f 5 van het 

waterschap “Molenwijk” voor het gebruik van gemeentegrond; 

2. om, onder de inkomsten, den post “Schoolgeld,” thans uitgetrokken op f 700, wederom vast te 

stellen op f 1600, evenals voor 1885 heeft plaats gehad; 

3. om onder de “uitgaven” van de begrooting te schrappen eene som van f 1450, die daarop is 

gebracht wegens buitengewone aflossing van schulden en zich enkel te blijven bepalen tot de 

gewone aflossing ad. f 1200; 

4. wenscht de commissie te vernemen of ook de post “jaarwedden van onderwijzers” niet kan 

worden verlaagd. 

De voorzitter dankt de commissie voor haar rapport, waarna tot de behandeling der begrooting wordt 

overgegaan, aanvangende met de “uitgaven.”  
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