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Niemand verlangt over de algemeene strekking het woord; verschillende hoofdstukken passeeren 

achtereenvolgens den hamer zonder eenige verandering. 

De post uitgaven voor het stembureau komt in behandeling. 

De voorzitter wenscht dat de Raad vaststelle de som betreffende het wegbrengen der bus naar 

Wolvega. 

Hij stelt hiervoor f 8 vast te stellen. 

De heer de Vries acht dit te weinig. Hij stelt daarom voor f 10  te bepalen. 

De heer Homan Kijmmell is voor vaststelling dezer post op f 10. 

Het voorstel van de Vries wordt verworpen met 6 tegen 5 stemmen. (Vóór: de Vries, Wessemius, van 

Veen, Sickens en Homan Kijmmell.) 

Daarna komt het voorstel van den voorzitter is omvraag, hetgeen met algemeene stemmen wordt 

aangenomen. 

Bij hoofdstuk bezoldiging-architect stelt de commissie van onderzoek, bij monde van den heer de 

Vries voor, het salaris met f 100 te verminderen. 

De voorzitter zou er, wanneer hier geen gem.-architect was, niet voor zijn om er een aan te  stellen, 

daar de gemeentegebouwen met de enkele bruggen zoodanige uitgaven niet kunnen wettigen, doch 

nu de titularis eenmaal is aangesteld, vindt hij het nog al hard in zijn salaris eenige verandering te 

brengen, hoewel de Raad, naar zijne meening, bevoegd is het tractement vast te stellen. 

De heer Pot sluit zich bij het gevoelen van de commissie, zoo even door de Vries geuit, aan, waarna 

het voorstel van de commissie met 7 tegen 4 stemmen wordt aangenomen. (Tegen: Sickens, Homan 

Kijmmell, van Veen en de voorzitter.) 

Bij het hoofdstuk bezoldiging veldwachters werd  het verzoek van veldwachter van der Leij 

behandeld en na eenige discussie hierop afwijzend beschikt. 

Bij hoofdstuk onderwijs ontging de paragraaf schoolbehoeften eenige wijziging. De meerderheid van 

burg. en weth. hadden voorgesteld hiervoor f 550 uit te trekken. 

De commissie, bij monde van den heer de Vries, stelde voor, deze post met f 200 te verlagen. 

De heer Fernhout acht het ook zeer rijkelijk, met het oog op de uitgaven bij het Christelijk onderwijs. 

De voorzitter deelt mede, dat sinds eenigen tijd het oog der schoolcommissie, waarvan hij de eer 

heeft voorzitter te zijn, op dezen post is geslagen en steeds op bezuiniging is aangedrongen. Het 

verschil in behoefte bij de ééne school of de andere is zeer enorm; op misbruiken zal zeer worden 

gelet, hoewel zij hem niet bekend zijn. ZEd. geeft in overweging, daar het hem ook wel rijkelijk 

voorkomt, dezen post op f 400 vast te stellen, met de reserve, dat indien onverhoopt mocht blijken 

dat de som niet toereikend is, hij zoo vrij zal zijn zich bij vernieuwing tot den Raad te wenden. 

Met algemeene stemmen wordt daartoe besloten. 

Bij hoofdstuk uitgave voor een rijks-veearts wordt het vroeger vermelde verzoek der 50 landbouwers 

in bespreking genomen. 

De voorzitter zegt, dat allen wel met hem zullen beamen, dat hier een rijksveearts niet misplaatst zal 

zijn, doch wil men kans van slagen hebben, moet men wel f 700 à 800 subsidie uitloven. Dit zou voor 

de gemeente een te groote opoffering zijn; kon men voor f 200 à f 250 slagen, dan zou hij er niet op 

tegen zijn. 

De heer Sickens meent dat Hooger-Smilde zeer gemakkelijk naar Dieverbrug kan komen en Boven-

Smilde dicht bij Assen is, ter bekoming van veeartsenijkundige hulp. 

Hij acht het met het oog daarop niet zeer noodig. 

Dee heer de Vries beaamde het gesprokene van den voorzitter, dat het wel hoog noodig was, dat zich 

hier een veearts vestigde, doch daar de opoffering  te groot zou zijn, wordt besloten deze zaak tot het 

volgende jaar aan te houden. 

Hoofdstuk armwezen is door de meerderheid van burg. en weth. uitgetrokken in uitgaven op f 2250. 

De voorzitter kan hiermede niet meegaan, daar deze post op onware cijfers berust; over den dienst 

1887 heeft deze post pl.m. f 3600 verslonden, dit jaar 1888 zal, naar verklaring van den directeur, 

ruim f 4700 noodig zijn. Dus hoe men den moed heeft, indien men denzelfden weg wil blijven 

bewandelen, de helft minder te willen uittrekken als noodig is, begrijpt ZEd. niet. 

Wil de Raad de toestanden zoo zij nu zijn blijven bestendigen, dan kan deze post niet minder als f 

5000 op de begrooting komen en moet daartoe de hoofdelijke omslag, dienst 1889, tot f 11,000 

worden opgevoerd. Gaat hij te rade met de draagkracht der gemeente, dan moet de hoofdelijke 

omslag niet hooger komen als f 6500 à f 7000. Wel kan het armwezen met f 2250 worden bestreden, 

doch dan moet het armhuis noodzakelijk worden opgeheven. De Raad moet besluiten, welken weg zij 

wil bewandelen.      
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