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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 JULI 1888 
 Smilde, 14 Juni. Hedenmorgen is door den heer M. Wind, logementhouder in de “Veenhoop” alhier, 

aan den veldwachter G. Hoogenbirk f 1 ter hand is gesteld, met de beeltenis van Koning Willem II 

en het jaartal 1847, welke gulden, als vermoedelijk valsch, door genoemden veldwachter is in beslag 

genomen; als men het geldstuk op de tafel wierp, was het juist alsof er een stuk lood neerviel. Ieder 

zij op zijn hoede. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 13 Juli. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de heer H.P. Sickens. 

Na opening der vergadering stelt de voorzitter voor het nieuw gekozen raadslid, den heer A. Vos, te 

installeeren. 

Conform wordt besloten. 

Het nieuw gekozen lid wordt door den secretaris binnengeleid en neemt zitting. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Aan de orde worden gesteld: 

1. De verificatie der gemeentekas. 2. Bericht dat de heer W.J. Boelken is herbenoemd tot 

burgemeester dezer gemeente. 3. Kennisgeving van den heer W.J. Boelken, dat hij, door het 

aannemen van zijne benoeming tot lid van Ged. Staten, ophoudt lid van den Raad te zijn. 4. 

Kennisgeving dat door den Koning aan den heer W.J. Boelken eervol ontslag is verleend als 

burgemeester dezer gemeente. 

Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter stelt voor een adres van dankbetuiging te richten aan den heer W.J. Boelken, wegens 

de diensten aan de gemeente bewezen en voor zijne onpartijdige leiding als voorzitter dezer 

vergadering. Een reeds door hem opgemaakt concept-adres was hij bereid voor te lezen. 

De heer Hoogerbrugge geeft de vergadering in overweging het dagelijksch bestuur te machtigen, 

namens den Raad een adres van dankbetuiging tot den heer Boelken te richten en mitsdien de 

redactie daarvan geheel aan dat bestuur over te laten. 

Conform besloten. 

Nog is ingekomen het volgend schrijven: 

Aan den Gemeenteraad te Smilde. 

De ondergeteekende. lid van den Gemeenteraad, stelt voor over te gaan tot de benoeming van een 

tijdelijken wethouder. 

Smilde, 13 Juli 1888.        A.D. POT. 

 

De voorzitter stelt voor dit schrijven te behandelen nadat de punten der agenda zijn afgeloopen. 

De heer Homan Kijmmell acht het beter dit punt eerst af te doen. 

De voorzitter acht eene dadelijke behandeling niet noodzakelijk en wenscht haar tot eene volgende 

vergadering uit te stellen. 

De heer Hoogerbrugge heeft het bevreemd, met het oog op art. 90 der gemeentewet, dat dit punt niet 

op de agenda voorkwam, doch hij kent den geest van den voorsteller niet. 

De heer Pot zegt, dat het in zijn bedoeling lag dadelijk tot de behandeling over te gaan; hij acht zulks 

raadzaam. 

De heer J.W. de Vries vraagt of men, door het niet te doen, wel in een wettigen toestand verkeert. 

De voorzitter acht zulks wel het geval, doch heeft er niets tegen als de Raad dadelijk tot de 

benoeming wil overgaan. 

Dienovereenkomstig wordt besloten, waarna door den voorzitter tot stemopnemers worden benoemd 

de heeren van Veen en Tonckens. 

De uitslag der stemming wijst den heer Hoogerbrugge tot tijdelijk wethouder aan. 

Op de vraag van den voorzitter of ZEd. zich de benoeming laat welgevallen, geeft de heer 

Hoogerbrugge te kennen, dat hij, daar het van tijdelijken aard is, onder dankzegging voor het in hem 

gestelde vertrouwen, zich de keuze laat welgevallen. 

In behandeling komt vervolgens: 

1. Voorstel van den heer Hoogerbrugge om het raadsbesluit tot overneming van bruggen en draaien 

in te trekken. 

De voorzitter zegt, dat hij zich met dat voorstel niet kan vereenigen. 
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