
 

blad 1886h 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 12 APRIL 1886 
 

Te koop, 

door bijzondere omstandigheden, 

eene overdekte Praam, 

groot 84 ton, oud zes jaar, zooals dezelve bevaren is geweest door CORN. HOOGEVEEN. 

Te bevragen bij den Eigenaar C. HOOGEVEEN, bij M. FERNHOUT te Smilde en bij H. HUISMAN te 

Zwartsluis. 

Raadsvergadering 

Smilde, 9 April. Afwezig de heer Homan. 

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

goedgekeurd. 

Voor informatie wordt aangenomen eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het kohier 

van den hoofdelijken omslag voor 1886. 

Ter inzage voor de leden wordt op de secretarie nedergelegd het verslag van den toestand der 

gemeente over 1885. 

Zonder stemming wordt vastgesteld het kohier van de hondenbelasting voor 1886 ter somma van  

f 346. 

Zonder stemming worden vastgesteld 10 ontwerpbesluiten tot wijziging van de gemeentebegrooting 

over 1885 en een ontwerp-besluit tot aanvulling van de gemeentebegrooting over 1886. 

Naar aanleiding van een besluit, in de vorige vergadering genomen, deelt de voorzitter mede, dat 

voor de betrekking van vader en moeder in het armwerkhuis zich 19 sollicitanten hebben aangemeld, 

waaruit door burg. en weth. een drietal is opgemaakt. Verder geeft hij te kennen, dat hij naar zijn 

gevoelen de sollicitanten niet aan de verwachting voldoen, voor zoverre hunne administratieve 

kennis betreft, zoodat burg. en weth. voorstellen om het salaris met f 50 te verminderen en alzoo vast 

te stellen op f 150 ’s jaars. 

De heer Hoogerbrugge kan niet met dit voorstel medegaan; hij wenscht daar iemand te hebben die 

aan alle vereischten voldoet, een man waarop men rekenen kan, teneinde later niet in de 

noodzakelijkheid te zijn om het personeel uit te breiden. 

Hij zou dus liever het tractement willen verhoogen en daarom stelt hij voor om dit vast te stellen op  

f 250 ’s jaars en dan een nieuwe oproeping te doen. 

De heer Sickens verdedigt het voorstel van burg. en weth. en gelooft, dat voor f 50 wel iemand te 

vinden is voor de administratie, zoo dit dan noodig mocht zijn. 

Na nog eenige verdere besprekingen wordt het voorstel van den heer Hoogerbrugge in stemming 

gebracht en met 6 tegen 4 stemmen aangenomen (tegen de heeren Sickens, G. de Jonge, Drenthen en 

C.H. de Jonge). 

Daarop geeft de voorzitter te kennen, dat er onlangs eene vergadering is gehouden ten behoeve van 

de aan te leggen stoomtram; dat, zooals bekend is, eerst het voornemen bestond om dien tramweg 

aan te leggen van Assen naar Heereenveen, doch dat nu besloten is dien weg te verleggen van Assen 

naar Gorredijk; dat vroeger voor het gereedmaken van plannen en teekeningen f 500 is toegestaan, 

doch dat hij voorstelt dat besluit in te trekken en te besluiten tot het verleenen van een subsidie van  

f 400 voor het gereedmaken van stukken voor een stoomtram in de richting van Gorredijk. Hij kan 

hieraan nog toevoegen, dat de waarschijnlijkheid voor het tot stand komen van den tram nooit 

grooter is geweest dan op dit oogenblik. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat, hoewel zijne bezwaren van vroeger niet zijn weggenomen, hij nu 

gemakkelijker met het voorstel kan medegaan, omdat de kans grooter is en het minder geld kost. 

Op voorstel des voorzitter wordt zonder stemming de gevraagde subsidie toegestaan. 

Aan de orde is verder de benoeming van vijf leden voor de plaatselijke schoolcommissie. Op grond 

van de onlangs vastgestelde verordening worden daartoe door burg. en weth. voorgedragen de 

heeren: J. de Wal, J. Rotgans, H.C. Prins, mr. L. Kijmmell, G. Spier, J.B. Homan Ez., E.K. Punter, 

Johs. Drenthen, H. Fledderus en A. Kalverkamp. 

De uitslag van de gehouden stemmingen is, dat tot leden van voornoemde commissie zijn benoemd 

de heeren M.A. Hoogerbrugge, J. Homan Kijmmell, P. Wessemius, W. van Veen en J. Rotgans. 

De vergadering wordt gesloten. 

 


