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De heer Homan Kijmmell zegt, dat er sedert twee jaar eene procedure aanhangig is omtrent de 

wettigheid der kerkvoogden, doch die procedure vordert niets. 

De heer Sickens meent, dat hij de eenige was die zich tegen de inhouding der rente heeft verzet en 

vraagt of de kerkvoogden zich niet eerst met de rente zouden willen tevreden stellen. Misschien is 

het geld gebruikt en niet in kas. 

De voorzitter geeft den heer Sickens in overweging zich een weinig voorzichtiger uit te laten om den 

gemeente-ontvanger niet in verdenking te brengen. Het geld moet in kas zijn. Het is tijdelijk bij een 

kassier gedeponeerd geweest. 

De heer Sickens meent, dat de raad vroeger aan B. en W. heeft opgedragen omtrent deze zaak een 

rechtskundig advies in te winnen. 

De voorzitter herinnert zich zeer goed, dat vroeger aan genoemd collegie is opgedragen in dien zin 

te handelen. Hij noch een der andere raadsleden is ooit met dat advies in kennis gesteld, hoewel hem 

wel losse geruchten zijn ter oore gekomen, dat het rechtskundig advies inhield, geen gelden uit te 

betalen. 

De heer de Vries is er voor die gelden af te doen, mits kerkvoogden zich persoonlijk verbinden de 

eventueele schade voor de gemeente te zullen vergoden. 

De voorzitter meent, als kerkvoogden royement der hypotheek geven, persoonlijke zekerheid 

overbodig is. 

De heer Sickens richt tot den heer Pot de vraag of de heer Boelken hem indertijd niet over deze zaak 

heeft gesproken en of van dat geld ook de f 2000 aan de Herv. gemeente te Bovensmilde zal worden 

afgedaan. 

De voorzitter brengt in het midden, dat hier gemeente- en geen kerkelijke zaken worden behandeld. 

De heer Pot antwoordt den heer Sickens, dat naar zijn oordeel vroeger met het rechtskundig advies 

is geschermd. Waarom het dan vroeger niet ter tafel gebracht en er den Raad mede in kennis gesteld. 

Het geld is eenmaal opgezegd tegen 1 Mei ll. en waarom nu uitvluchten gezocht? Men is het toch 

wettig schuldig? 

De voorzitter zegt, dat men voor de vraag staat òf uitbetalen òf eene eventueele procedure 

afwachten. Wil de raad zich in eene procedure wikkelen, welke soms jaren kan duren, of zal men tot 

afdoening der hypotheek overgaan. Hij voor zich gelooft, dat het laatste geval het verkieslijkste is, 

en in het belang der gemeente. 

De heer de Vries zegt, voor het voorstel tot afdoening te zullen stemmen, nu heeft hij vernomen, dat 

er royement wordt gegeven. 

Het voorstel tot intrekking van een vroeger besluit tot niet-betaling en over te gaan tot voldoening 

der hypothecaire schuld wordt in  stemming gebracht en aangenomen met 8 tegen 1 stem. Tegen de 

heer Homan Kijmmell. De heeren Fernhout en Pot hielden zich buiten steming. 

De voorzitter deelt mede dat zich 9 sollicitanten voor de betrekking van vader en moedert in het 

arm-werkhuis hebben aangemeld. Na gehouden overleg in den boezem der commissie van het 

armbestuur kwam het de leden het best voor dat de raad de benoeming deed en niet het armbestuur, 

hoewel de commissie niet ongenegen is in deze zaak te adviseeren. Jac. Pomper en echtgenoote en 

Jan de Groot en echtgenoote, beide wonende in deze gemeente, kwamen hun als de geschiktste voor 

en ze namen daarom de vrijheid de genoemden op het tweetal te plaatsen. De raad is evenwel geheel 

vrij ook buiten de voordracht om te benoemen. 

De voorzitter benoemt tot stemopnemers de heeren Homan Kijmmell en Drenthen. De uitslag der 

stemming was dat Jac. Pomper 10 en Jan de Groot 1 stem verkreeg, zoodat J. Pomper en 

echtgenoote zijn benoemd tot vader en moeder in het arm-werkhuis, 

Hiermede is de agenda afgehandeld en gaat de openbare zitting over in eene met gesloten deuren, ter 

behandeling van reclames tegen den hoofdelijken omslag. 

Daarna weder geopend zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de 

vergadering. 

 


