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De voorzitter zegt over den architect zeer tevreden te zijn; die ambtenaar heeft veel te doen, zoodat 

hij dat tractement wel verdient. 

Het voorstel van de commissie wordt met meerderheid van stemmen verworpen. 

Hoofdstuk II wordt onveranderd goedgekeurd. 

Hoofdstuk 3, § 1, art. 4, wordt op voorstel der commissie met meerderheid van stemmen met f 7 

verlaagd. 

Hoofdstuk 4, § 1, art. 9, wordt op voorstel van den heer Hoogerbrugge met f 3 verlaagd. 

Art. 10 wordt op voorstel der commissie geheel geschrapt.  

§ 2, art. 2 wordt op voorstel der commissie met meerderheid van stemmen met f 20 verlaagd. 

Hoofdstuk 4, § 3, art. 2, straatverlichting, wordt breedvoerig besproken en door alle leden de 

wenschelijkheid eener betere contrôle beaamd. Ten slotte wordt deze zaak aan de aandacht van het 

dagelijksch bestuur aanbevolen. 

Bij § 4, art. 1, bezoldiging van de gemeentelijke geneesheeren en vroedvrouwen, vroeg de commissie 

of het waar was, dat de gemeente-geneesheer ook te Appelscha de armenpractijk waarnam; indien dat 

zoo was, dan achtte de commissie het billijk, dat de belooning daarvoor ten bate der gemeente komt. 

De voorzitter zegt, dat dit door omstandigheden 3 maanden heeft plaats gehad, doch verzekerde dat 

er thans geen sprake meer van was. 

Art. 4 wordt op voorstel der commissie met meerderheid van stemmen met f 15 verlaagd. 

Hoofdstuk 6, § 1 en 2, worden zonder beraadslaging onveranderd aangenomen. 

§ 3, art. 5, wordt na discussie tusschen de hh. de Vries, Hoogerbrugge en den voorzitter, met 

meerderheid van stemmen op voorstel der comm., met f 75 verlaagd. 

§ 3, art. 7, wordt op voorstel der commissie met meerderheid van stemmen met f 50 verlaagd. 

Met meerderheid van stemmen wordt verworpen een voorstel van de commissie, om § 3, art. 8, f 200 

te verlagen, doch aangenomen met meerderheid van stemmen, na eenige discussie tusschen den 

voorzitter en de heeren de Vries en Hoogerbrugge, een voorstel van laatstgenoemde, om die 

verlaging f 100 te doen bedragen. 

Hoofdstuk 7 wordt onveranderd aangenomen. 

Hoofdstuk 8, armwezen, wordt zonder stemming goedgekeurd. 

De heer Hoogerbrugge zegt hierbij, het te betreuren, dat deze post zoo hoogst onmisbaar is; hij vindt 

van de Herv. Kerk haar plicht geheel verzaakt, daar zij nagenoeg niets doen. Spreker vreest, dat door 

de opneming van het armwezen de geest van onbarmhartigheid en liefdeloosheid nog meer wordt 

aangekweekt en acht afwijzing aanbevelenswaardig, daarbij wijzende op de Christ. Afgescheidene en 

Israëlitische gemeenten, die hun eigen armen onderhouden. 

De voorzitter vindt het gedrag der Chr.  Afg. gemeente lofwaardig; er bestaat echter geen middel de 

Herv. kerk te dwingen en zonder hooge noodzakelijkheid wordt ook niet bedeeld. 

Bij hoofdstuk 9, § 2, art. 3, f 3300 aflossing hypotheek aan de Herv. kerk alhier, geeft de heer 

Hoogerbrugge aan burg. en weth.  in overweging, om, met het oog op eene procedure, dien post niet 

uit te betalen voor en aleer de rechter in dezen uitspraak heeft gedaan. 

De voorzitter ziet daar minder bezwaar in, doch zal de zaak in overweging nemen en er een 

rechtskundig advies over inwinnen. 

Hoofdstuk 10, § 1, art. 3, wordt op voorstel der commissie met meerderheid van stemmen met f 35 

verlaagd. 

§ 2, art. 3, buitengewone uitgaven. De heer Hoogerbrugge stelt voor dezen post met f 700 te 

verhoogen, teneinde de school te Kloosterveen te vergrooten, welk voorstel door den voorsteller 

breeder wordt toegelicht. 

De voorzitter kan zich wel vereenigen met het voorstel, dat daarna met algemeene stemmen wordt 

aangenomen. 

Hoofdstuk 11, onvoorziene uitgaven, wordt op voorstel van de commissie, na eenige discussie, met 

meerderheid van stemmen met f 200 verlaagd. 

Inkomsten. 

De hoofdstukken 1 en 2 worden onveranderd aangenomen. 

De commissie stelt voor, hoofdstuk 3, § 3, art. 7c, schoolgelden, met f 300 te verhoogen en de 

betalingstermijnen te vermeerderen. 

De voorzitter kan zich met het eerste gedeelte van het voorstel niet vereenigen; het laatste komt hem 

aannemelijk voor en hij zal daar op letten. 
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