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De heer de Vries geeft in overweging of het niet nuttig zou zijn den Minister met den waren 

finantieelen toestand  dezer gemeente in te lichten; hij acht het noodzakelijk den Minister daarmede 

op de hoogte te brengen. 

De heer Fernhout kan zich met het denkbeeld van den heer de Vries zeer goed vereenigen; de 

Minister dient de oorzaak van het besluit te weten. 

De voorzitter keurt dit voorstel af. Hij meent, dat, indien de Minister in deze zaak inlichtingen 

wenscht, Z.Ex. zich dan wel óf tot Ged. Staten, óf tot het bestuur dezer gemeente zal wenden. 

De heer Wessemius zoude ook gaarne den Minister de ware oorzaak, namelijk den finantieelen 

toestand der gemeente, zien ingelicht. 

De voorzitter antwoordt hierop, dat, indien de Minister het noodig acht de oorzaak van het besluit te 

kennen, Z.Ex. wel inlichtingen zal vragen; spreker geeft niet gaarne ongevraagde adviezen. 

De heer Wessemius zegt, dat, nu de afgevaardigde van Meppel de halve waarheid en geen volle 

waarheid heeft medegedeeld, hij voor zich inlichtingen aan den Minister wenschelijk blijft achten. 

De reclames tegen den hoofdelijke omslag bewijzen genoeg dat zij reeds te zwaar drukt. 

De voorzitter blijft het voorstel afkeuren. 

De heer de Vries zegt van het voorstel af te zien; de heeren Wessemius en Fernhout  laten zich in 

denzelfden geest uit en trekken hun voorstel in. 

Op voorstel van den voorzitter wordt de voormelde missive van Ged. Staten voor kennisgeving 

aangenomen. 

Aan de orde zijn nu eenige ontwerp-besluiten tot af- en overschrijving van eenige posten op de 

begrooting, dienst 1888. 

Daartoe wordt zonder hoofdelijken stemming besloten. 

De voorzitter brengt nu ter tafel een voorstel tot het opnemen van een tijdelijk voorschot. Met Januari 

zijn er voor betaling van ambtenaren, rente en aflossing pl.m. f 8000 benoodigd, waartegen pl.m. f 

3000 à f 3500 zal in ontvangst komen. 

Burg. en Weth. vragen daarom machtiging tijdelijk voor hoogstens 6 maanden f 5000 op te nemen, 

tegen een rente van 3, 4 of hoogstens 5 procent. Natuurlijk zal men trachten het zoo goedkoop 

mogelijk te bekomen. 

De heer Sickens zegt, dat het geld zoo goedkoop is, dat met het wel voor 4 procent kan verkrijgen. 

De voorzitter kan met de bepaling tot dat maximum wel medegaan, nu hij den  weg naar het goede 

kantoor van Bovensmilde zoowat weet. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus besloten. 

Het laatste punt ter behandeling is overname der Vroomsdraai. 

De voorzitter acht voor de overname toestemming van den Raad noodig, omdat de overdracht eenige 

dagen over den door den Raad vastgestelden termijn heeft plaats gehad. 

Geen der leden oppert daartegen bezwaar, zoodat dit punt zonder stemming wordt aangenomen. 

Daar geen de leden meer het woord verlangt, sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 

 

Dwarsplaats – Smilde. 

Te bevragen bij den Notaris J. VEENHOVEN te Smilde is uit de hand te koop of te huur 

EENE UITMUNTENDE 

Dwarsplaats no. 22 

in het 3e Blok te Smilde, groot 9 1/3 hectare, gelegen tusschen de Jonkerswijk en de Grietmanswijk; 

toebehoorende aan den Heer D. HOOGEVEEN te Smilde en Kinderen. 
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 SMILDE. 

Nationale Militie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde herinnerende aan de verplichting tot het doen van 

aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van de belanghebbenden, dat die 

aangifte moet plaats hebben ter Gemeente-Secretarie tusschen 1 en 31 Januari 1889, en dat daartoe 

zijn verplicht alle mannelijke ingezetenen die geboren zijn in het jaar 1870. 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

 


