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De voorzitter antwoordt, dat de commissie moet trachten door het inroepen der liefdadigheid, het 

tweeledig doel, nl. werkverschaffing aan de armen en verlichting van de gemeentelasten, te bereiken, 

en kan op die wijze niet geheel in het tekort worden voorzien, dan zou in het laatste geval misschien 

ook de Raad niet ongenegen worden bevonden steun te verleenen. 

De heer de Vries voert aan, dat de commissie die benoemd wordt eerder moet zien wat over te houden 

met de werkverschaffing, in plaats van te kort te komen. 

Alsnu worden die voorstellen ingevolge het rapport der commissie in stemming gebracht en met 

algemeene stemmen aangenomen. 

De voorzitter stelt nu voor ingevolge genomen besluit de drie leden der commissie te benoemen en 

benoemt als stemopnemers de hh. van Veen en Tonckens; de uitslag der eerste stemming is, dat op de 

hh de Vries 8 en op Tonckens en van Veen 1 stem zijn uitgebracht. 

2de stemming: Fernhout 6, Tonckens 2, Vos en van Veen 1 stem. 

3de stemming: Tonckens 7, van Veen 2 en Vos 1 stem, zodat de hh. de Vries, Fernhout en Tonckens 

als leden der commissie in zake armbestuur en werkverschaffing zijn benoemd. Des gevraagd 

verklaren bovengemelde heeren de benoeming te aan te nemen, waarna hun door den voorzitter wordt 

geluk gewenscht en daarbij de hoop uitgesproken, dat zij in bovengenoemde betrekking veel en nuttig 

werkzaam mochten zijn in het belang der gemeente. 

De voorzitter stelt nu aan de orde: Restant armbestuur, dienst 1887, ad f 1579.42, en zegt, dat deze 

post in de vergadering reeds herhaaldelijk is besproken; zooals men weet is deze post van de 

begrooting dienst 1889 geroieerd, omdat men huiverig was deze erfenis te aanvaarden, doch eenmaal 

moet deze zaak toch uit den weg en stelt voor haar alsnog te brengen op de post uitgaven, dienst 

1888. Natuurlijk moet daartegen weer een post van ontvangst komen en daartoe kan men twee wegen 

bewandelen, nl.: goedkeuring vragen aan Ged. Staten, om tot dat doel en tot gemeld bedrag een 

leening te sluiten, of een suppletoire hoofdelijke omslag te heffen. 

De heer Kijmmell wenscht in de eerste plaats het saldo van 1887 daartoe te doen dienen. 

De voorzitter zegt, dat over dien post reeds bij de begrooting dienst 1889 is beschikt. 

De heer Kijmmell geeft in overweging eene geldleening tot gemeld bedrag te sluiten, aflosbaar in 

korte jaren. 

De voorzitter zegt, dat men eerst uitmake of men haar op de begrooting van dit jaar wenscht te 

plaatsen en daarna kan men bespreken waaruit men deze som zal vinden. 

De heer de Vries meent, dat men in deze ook nog een derde weg kan bewandelen. 

De voorzitter zegt, dat als hij den vorigen spr. goed begrepen heeft, deze doelt op art. 226 der 

gemeentewet, krachtens waarvan de raad dezen post kan verwerpen, en hoewel hij op dezen post, 

welke zonder voorkennis van den raad is uitgegeven, niet erg is gesteld, toch geeft hij in overweging 

de zaak maar uit de wereld te maken en ze alsnog te brengen op den dienst 1888. 

Dit voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met algemeene stemmen. 

Nu komen in bespreking de twee middelen die door den voorzitter zijn aangegeven om een post van 

ontvangst te vinden tot dekking van de f 1579.42. 

De heer van Veen wenscht eene geldleening te sluiten. 

De voorzitter kan zich daarmede niet vereenigen; de zuiverste toestand is dezen post dit jaar te innen, 

want het is niet edel het nageslacht voor deze schuld aansprakelijk te stellen. 

De heer Fernhout zou gaarne zien dat deze post zoo spoedig mogelijk uit den weg werd geruimd door 

een suppletoire hoofdelijke omslag. 

De heer de Vries kan zich hier mede wel vereenigien; hoe eerder deze som maar vereffend is hoe 

beter, en dit zal wel niet anders dan bij buitengewonen omslag kunnen worden gevonden. 

Het voorstel van den voorzitter, om de som nog dit jaar te heffen, kwam alsnu in stemming en werd 

aangenomen met 9 tegen 1 stem. Tegen van Veen. 

Omtrent het herhalingsonderwijs deelt de voorzitter mede, dat er in eene volgende vergadering nadere 

voorstellen in deze zaak zijn te wachten; zooals het nu is ingericht werkt het niet gunstig. Op de eene 

school is maar 1, op de andere zijn 2, een derde 8 en op een vierde 18 leerlingen. Hij zal in deze zaak 

in overleg treden met den districts-schoolopziener en de onderwijzers en trachten middelen te 

beramen, dat er van de gelegenheid om des avonds de school te bezoeken meer gebruik kan worden 

gemaakt. 

De heer de Vries doet in deze eenige vragen, welke door den voorzitter worden beantwoord. 
-vervolg op blad 1888v3 

 

 

 

 


