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De posten nos. 30 tot en met 55 worden zonder verandering goedgekeurd; - de post no. 56 

“Waterschapslasten” wordt op voorstel van den heer Hoogerbrugge met f 10 verminderd en alzoo op 

f 10 vastgesteld. Daarop wordt wederom voortgegaan tot post no. 71 “jaarwedden der onderwijzers.” 

De heer Hoogerbrugge wenscht in de tractementen van de tegenwoordige onderwijzers geen 

verandering te brengen, maar zou gaarne willen weten hoe burg. en weth. denken bij volgende 

benoemingen. De voorzitter deelt mede, dat deze zaak nog niet is behandeld in de vergadering van 

het dagelijksch bestuur, maar dat hij voor zich van meening is, dat dan f 500 genoeg is. De posten no. 

72, 73 en 74 worden onveranderd vastgesteld. bij no. 75 “onderhoud van schoolmeubelen,” 

uitgetrokken op f 175, geeft de heer Hoogerbrugge in bedenking om daarvan f 75 af te nemen als 

zijnde z.i. voldoende. 

De voorzitter kan zich daarmede ook wel vereenigen, zoodat op zijn voorstel, zonder stemming, 

wordt besloten dezen post op f 100 te ramen. 

De posten nos. 76 tot en  met 89 worden vervolgens zonder verandering vastgesteld. In behandeling 

komen voorts de posten nos. 90, 91 en 92 “Aflossing van schuld.” De heer Homan Kijmmell deelt, 

namens de commissie van onderzoek, mede, dat zij de hoofdelijke omslag wenscht te verlagen en 

daarom voorstelt, om zich alleen te bepalen bij  de gewone aflossing en de voorgestelde 

buitengewone aflossing terug te nemen. 

De heer Hoogerbrugge is ook van dat gevoelen. 

De voorzitter verdedigt het voorstel van burg. en weth., op grond, dat het gelden zijn die ontvangen 

zijn voor de hoofdvaart en dus buitengewone ontvangsten, terwijl bovendien het nageslacht reeds 

bezwaard is  met voortdurende onderhoud van deze voorwerpen en de vermindering van den 

hoofdelijken omslag dan toch maar voor één jaar zou wezen. 

De heer Homan Kijmmell stelt dan nu voor, om slechts f 400 buitengewoon af te lossen in plaats van 

f 1450, zooals burg. en weth. willen. Na eenige besprekingen wordt dit voorstel in stemming 

gebracht en met 6 tegen 4 stemmen verworpen, waarmede tevens is beslist dat deze posten 

onveranderd zijn vastgesteld. -  (Vóór stemden de heeren Hoogerbrugge, Homan Kijmmell, van 

Veen en Pot.) De posten nos. 93  tot en met 103, worden daarop zonder stemming vastgesteld en 

hiermede de uitgaven afgedaan zijnde, wordt overgegaan tot de inkomsten. Posten no. 1 tot en met 5 

worden goedgekeurd; onder no. 6 wordt, op voorstel der commissie van onderzoek, eene som van f 5 

geraamd voor recognitie van ’t waterschap “Molenwijk.” De posten nos. 7 en 8 worden goedgekeurd, 

post no. 9 “Hoofdelijke omslag” wordt voorloopig aangehouden. 

De posten no. 10, 11 en 12 ondergaan geene vernandering. Bij post no. 13 “Schoolgelden” deelt de 

voorzitter mede, dat het burg. en weth. niet goed voorkomt om deze hooger te ramen dan f 700, 

omdat gebleken is dat het onmogelijke meer kan opbrengen. 

De commissie van onderzoek en de heer Hoogerbrugge wenschen echter f 1600 uit te trekken. Na 

eenige discussiën wordt het voorstel der commissie in stemming gebracht en met 6 tegen 4 stemmen 

aangenomen. 

Vóór: de heeren Wessemius, Drenthen, Hoogerbrugge, Homan Kijmmell, van Veen en Pot. 

De overige posten worden overeenkomstig de voordracht vastgesteld; de post hoofdelijke omslag 

wordt f 1000 lager geraamd dan over 1885, en de geheele Begrooting zonder stemming vastgesteld, 

in ontvang en uitgaaf, op f 24911.39. 

Vervolgens brengt de voorzitter ter tafel, drie concept-besluiten, opgemaakt door burg. en weth., tot 

wijziging van evenzooveel plannen van vroeger gesloten geldleeningen. al deze stukken worden 

zonder stemming vastgesteld. 

Tot ambtenaar van den burgerlijken stand wordt daarop herbenoemd, de heer Boelken, met 9 

stemmen, zijnde 1 briefje in blanco. 

Ten slotte deelt de voorzitter nog mede dat, volgens zijne informatiën, door de Minister van 

Waterstaat geen post is uitgetrokken op de Staatsbegrooting voor 1886, voor de verbetering en 

verdieping van de Hoofdvaart. Hij brengt daarom ter tafel, twee adressen, één voor den Minister en 

één voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin nogmaals den slechten toestand van dat 

vaarwater wordt uiteengezet en op voorziening aangedrongen. 

Op zijn voorstel wordt tot de opzending van deze stukken besloten. 

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven. 


