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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 1 DECEMBER 1882 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 28 Nov. Afwezig de heeren Wessemius, Homan Kijmmell en C.H. de Jonge. 

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

goedgekeurd. 

1. Voor informatie worden aangenomen: 

a. eene resolutie van Ged. Staten tot sluiting van de gemeenterekening over 1881; en 

b. een resolutie van Ged. Staten waarbij de reclame van J. de Vries tegen zijn aanslag op het kohier 

van den hoofdelijken omslag over 1882 wordt afgewezen. 

2. Overeenkomstig de ingekomen verzoeken, wordt aan de hulponderwijzers W. Diepenbrug en R. 

Bruinsma, respectievelijk werkzaam aan de schoolen te Hoogersmilde en Hijkersmilde, eervol 

ontslag verleend in te gaan 1 Dec. a.s. 

3. Door het verleend ontslag aan bovengenoemde hulponderwijzers blijft er slechts één 

hulponderwijzer in de gemeente over, waarom burg. en weth. voorstellen de jaarwedden te 

verhoogen en vast te stellen op f 600, in te gaan op 1 Jan 1883. 

De heer Hoogerbrugge kan niet met dit voorstel medegaan, omdat z.i. de kosten van het onderwijs 

en daarmede de hoofdelijke omslag te hoog worden opgevoerd. 

De voorzitter betoogt het groote nut van het onderwijs en van de noodzakelijkheid van dezen 

maatregel, vooral ook met het oog op de bepalingen der wet ten opzigte van de kweekelingen die nà 

1 Jan. a.s. niet meer op den tegenwoordigen voet mogen werkzaam zijn. – Hij doet tevens nog 

voorlezing van een schrijven van den arrondissementsschoolopziener, die mede op verhooging der 

jaarwedden aandringt. 

De heer Hoogerbrugge wijst nogmaals op de drukkende lasten in verband met den slechten tijd, en 

merkt ten opzigte van des schoolopzieners brief op, dat hij vrijwillig wel tot iets wil medewerken, 

maar niet wenscht gedwongen te worden. 

Bij stemming wordt het voorstel van burg. en weth. aangenomen met 6 tegen 2 stemmen (tegen: de 

heeren Hoogerbrugge en van Veen) 

4. Ingekomen is een adres van den kweekeling J. Ulehake te Hoogersmilde, daarbij verzoekende dat 

zijne toelage wordt gebragt op f 7.50 per week, evenals zulks in geschied met den kweekeling M. 

Mulder te Bovensmilde. 

Op voorstel van burg. en weth. wordt op dit verzoek afwijzend beschikt, uithoofde de verhooging 

van de toelage van M. Mulder uitsluitend is geschied met het oog op het kosthuis dat hij te 

Bovensmilde moest nemen. 

5. Ter tafel komt een concept-besluit met plan van aflossing betrekkelijk de geldleening groot  

f 1250, aan  te gaan tot dekking der kosten voor de gevoerde procedure contra H.C. Hatzmann wed. 

L. Moes te Hoogersmilde. Dit stuk, waarin de volgende bepalingen voorkomen, wordt na voorlezing 

onveranderd goedgekeurd. 

De rente van deze leening zal zijn 4½ pct. ’s jaars; zij zal bestaan uit vijf aandeelen ieder van f 250; 

de aflossing zal plaats hebben en vijf termijnen, aan te vangen in 1884. 

6. Aan de orde is: de wijziging der gemeente-begrooting voor 1883, naar aanleiding eener resolutie 

van Ged. Staten. In die resolutie wordt te kennen gegeven: 

a. dat er over 1881 van de Rijksvergoeding voor het onderwijs teveel is ontvangen de som van  

f 387.92; 

b. dat er geene post op de begrooting voorkomt voor de kosten voor opmaking van de 10jarige 

tafels op de registers van den burgerl. stand; 

c. dat er geene gelden zijn uitgetrokken voor de schoollocalen die, ingevolge art. 19 van het K.B. 

van 1 Mei 1882 (Staatsblad no. 59) in den loop van 1883 verbeterd moeten worden. 

Op grond van een en ander stellen burg. en weth. voor: 

1. om den post van ontvang: “vergoeding door het Rijk van 30 ten honderd van het bedrag der 

kosten in art. 44 der onderwijswet genoemd” te verminderen met f 387.92; 

2. om voor de kosten voor de opmaking der 10jarige tafels te ramen de som van f 10. 

3. om voor de verbetering der scholen en meubelen (bestaande in het aanbrengen van 

lendenleunings aan de banken, de verbetering van de privaten, het plaatsen van urinoirs bij de 

scholen enz.), te ramen eene som van f 250. – verder stellen zij nog voor. 

4. om de rente-post te verhoogen met f 56.25 voor de geldleening waartoe zooeven is besloten. 

5. om de post “Hoofdelijke omslag” te verhoogen met f 700 en vasttestellen op f 8900; 
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