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Raadsvergadering. 

Smilde, 33 Juli.  Afwezig: de heeren van Veen, Wind en G. de Jonge. 

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

goedgekeurd. 

1. Voor informatie worden aangenomen: 

a eene resolutie  van Ged. Staten tot goedkeuring van de besluiten tot wijziging der gemeente-

begrooting over 1882, in dato 29 Juni j.l.; en 

b het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeenteontvanger, in dato 10 Juli j.l., waaruit blijkt 

dat er toen in kas was de som van f 0.975. 

2. Door burg. en weth. wordt overlegd de gemeenterekening over 1882 en door den voorzitter in 

handen gesteld van de h.h. C.H. de Jonge, van Veen en Drenthen tot onderzoek en rapport in de 

volgende vergadering, zullende inmiddels genoemde rekening ter visie worden nedergelegd op de 

secretarie der gemeente, ter voldoening aan art 219 der gemeentewet. 

3. Ingekomen is het volgend adres: 

           Aan 

den Gemeenteraad te Smilde. 

De ondergeteekenden zijn belast met het financiëele gedeelte der werkzaamheden van de 

feestcommissie alhier, die zich ten taak heeft gesteld om de tentoonstelling, die den 7den Sept. a.s. 

van wege het genootschap voor de belangen van den  landbouw in Drente zal gehouden worden, met 

verschillende feestelijkheden op te luisteren, ten einde de bezoekers die van elders komen hun 

verblijf hier aangenaam te maken en de ingezetenen, daaronder ook de schooljeugd, een 

aangenamen dag te bereiden. 

De commissie oordeelt (zonder verkwisting of overdrijving) daartoe p.m. duizend gulden noodig te 

hebben, indien men n.l. de eer der gemeente en de waardigheid van het feest in het oog wil houden. 

Het ligt evenwel niet in de bedoeling van adressanten om bij den Raad tot dekking van den geheelen 

post aan te dringen, maar toch hopen zij, dat de Raad zal  kunnen besluiten vijftig pct. van 

bovengenoemde som toe te staan. 

In de hoop van eene gunstige beschikking hebben zij de eer te teekenen 

De financiëele commissie: 

(get.) H.C. PRINS. 

E.J. TONCKENS. 

Na voorlezing van dit adres deelt de voorzitter met dat de aangevraagde toelage aan burg. en weth. 

te hoog is voorgekomen, zoodat deze voorstellen om f 250 voor het hierboven omschreven doel toe 

te staan. 

De heer Wessemius zou eerst de inteekening der ingezetenen wel willen afwachten ten einde later te 

kunnen oordeelen. 

De voorzitter meent te weten, dat de inteekening zoo goed als afgeloopen is en gelooft dat het 

bedrag daarvan ruim f 300 is. 

De heer Homan Kijmmell is van meening dat f 250 te weinig is; hij stelt voor f 300 toe te staan. 

De heer Hoogerbrugge vindt f 250 ook te gering, en, hoewel hij zich niet gevleid had dat het 

verzoek der commissie zoo gaaf zou worden toegekend, komt het verzoek hem niet onbillijk voor; 

de commissie wil er gaarne eer mede inleggen en iets degelijks geven; hij stelt voor f 400 toe te 

staan. 

De voorzitter blijft van gevoelen, dat f 250 genoeg is en beroept zich op andere gemeenten, o.a. op 

Dalen en Zuidlaren, alwaar men ook f 250 en f 100 heeft gegeven. 

De heer Hoogerbrugge gelooft, dat de vermelding van deze cijfers weinig afdoet, omdat niet bekend 

is over welke fondsen men daar verder had te beschikken. 

Na nog eenige verdere besprekingen wordt tot stemming overgegaan: 

a. voorstel Hoogerbrugge: 

verworpen met 6 tegen 2 stemmen (tegen stemden de heeren Homan, Sickens, C.H. de Jonge, 

Wessemius, Drenthen en Boelken); 

b. voorstel Homan Kijmmell: 

verworpen met 5 tegen 3 stemmen (tegen stemden de heeren Homan, Sickens , C.H. de Jonge, 

Drenthen en Boelken); 

c. voorstel van burg. en weth.: 

aangenomen met 7 stemmen tegen 1 stem (tegen de heer Hoogerbrugge) 

De openbare zitting wordt hierna opgeheven, om met gesloten deuren te worden voortgezet. 

 

 


