
blad 1888o2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 JULI 1888 
 Smilde, 27 Juli. Tegenwoordig de heeren H.P. Sickens, J. Homan Kijmmell, P. Wessemius, M.A. 

Hoogerbrugge, J.W. de Vries, E.J. Tonckens, A.D. Pot en A. Vos. 

De heer H.P. Sickens opent, als waarnemend burgemeester, de vergadering. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Aan de orde: 

1e. overlegging van de gemeenterekening over 1887. 

Tot het nazien daarvan worden door den voorzitter benoemd de heeren E.J. Tonckens, A.D. Pot en P. 

Wessemius. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat hij tegen de behandeling der begrooting eenige bezwaren heeft en 

wel naar aanleiding van art. 218 der gemeentewet. In dat art. staat, dat volgens art. 115 der 

gemeentewet de gemeenteontvanger aan burg. en weth. jaarlijks rekening moet doen. Zulks is niet 

geschied. Wel heeft de secretaris de gemeenterekening ll. Vrijdag overlegd. Daarover zoude hij 

wellicht zijn heengestapt, doch hem is gebleken, dat niet alle uitgaven dienst 1887 in die rekening 

worden verantwoord, dat er nog pl. m. f 1600 onverantwoord bij den gemeenteontvanger ligt en dat 

hij gaarne zag, dat die post ook op de tekening 1887 werd verantwoord, daar men anders later tegen 

een zeer onaangenamen “tegenvaller” stond. 

De voorzitter drukt zijn leedwezen uit, dat de heer Hoogerbrugge dat niet in de 

wethoudersvergadering heeft gezegd. 

De heer Hoogerbrugge antwoordt, dat hij zulks zeker zoude gedaan hebben indien hij dat toen had 

begrepen. Op zijn desbetreffende vraag aan den heer Homan Kijmmell geeft deze te kennen, dat ook 

hij ll. Vrijdag deze zaak niet had gevat. 

De voorzitter zegt, dat door burg. en weth. was verzuimd voor dien post overschrijving te vragen, 

doch dat hij bij de afd. armwezen was uitgegeven. 

De heer Hoogerbrugge twijfelt niet aan de goede trouw der zaak, doch hij wenscht den post, indien 

het mogelijk is, nog op de begrooting gebracht te zien. 

De heer Homan Kijmmell is van hetzelfde gevoelen. 

De heer J.W. de Vries vraagt nader inlichtingen, daar hij van de zaak niets begrijpt. 

De heer Pot wenscht wel eens te weten door wien wij geregeerd worden. 

De voorzitter geeft te kennen, dat burg. en weth. eerst in Juni door den directeur op de hoogte waren 

gebracht. 

De heer de Vries vraagt, indien het bestuur de posten niet wilde toestaan, door wie dezelve dan 

moesten worden voldaan. 

De heer Hoogerbrugge zegt, dat art. 226 der gemeentewet die vraag duidelijk beantwoordt, dat hij en 

zeker de geheele Raad de zaak niet op die wijze wenscht opgelost te zien. Hij wenscht alleen, dat de 

posten worden verzekerd of ten minste bij den Raad bekent zijn, teneinde later voor geen 

“tegenvaller” te staan. 

De heer Sickens herhaalt, dat het een eerlijke zaak is, dat alles bij het armwezen is uitgegeven. 

De heer Hoogerbrugge herhaalt, dat niemand dit betwijfelt, doch geeft te kennen, dat burg. en weth. 

hun taak met het armbestuur, naar zijn bescheiden meening, te veel hebben uitgebreid. Het 

gemeentebestuur had alleen in den geest van politiemaatregel te handelen. 

De heer Wessemius geeft zijn leedwezen over de zaak te kennen, daar het vertrouwen daardoor 

wordt geschokt. 

De heer Homan Kijmmell stelt voor de tekening in te trekken en dezelve aan burg. en weth. te 

renvoieeren, om later te worden behandeld. 

Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. 

2e. Opmaking van een voordracht van vier personen ter benoeming van twee leden in het college van 

zetters, wegens periodieke aftreding. 

De voorzitter benoemt tot leden van het stembureau de hh. Jan W. de Vries en E.J. Tonckens. 

Bij de 1ste stemming bekomt de heer P. Wessemius 6 stemmen, 2 briefjes in blanco; 2e stemming de 

heer J. Homan Kijmmell 6 stemmen, 2 briefjes in blanco; 3e stemming de heer A.D. Pot 5, de heer 

J.W. de Vries 2 stemmen, 1 briefje in blanco; 4de stemming de heeren E.J. Tonckens en J.W. de 

Vries elk 4 stemmen; 5de stemming de heer J.W. de Vries 7 en de heer E.J. Tonckens 1 stem. 

Op de voordracht zijn alzoo geplaatst de heeren P. Wessemius, J. Homan Kijmmell, A.D. Pot en Jan 

W. de Vries. 
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