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De Voorzitter gevoelt op dit oogenblik zich voor een onaangename plicht gesteld en wel naar 

aanleiding van de zoo even door den secretaris gelezen missive van dr. Rotgans om eervol ontslag 

tegen 1 Januari a.s. Hoe gaarne spreker dit punt voor onbepaalden tijd had uitgesteld, ja liever geheel 

van de rol der werkzaamheden geschrapt, is zulks niet mogelijk. Recht en plicht gebieden en van 

daar, dat spr., hoe noode ook, aan den Raad voorstelt, doctor Rotgans met primo Januari a.s. eervol 

te ontslaan, met machtiging aan burg. en weth. om aan dat eervol ontslag toe te voegen: onder 

dankbetuiging voor de uitstekende diensten, die  Z.W.E.G. tijdens zijn verblijf in deze gemeente in 

het algemeen en aan de lijdende menschheid in het bijzonder heeft bewezen, en ook den wensch 

daaraan toe te voegen, dat het Z.W.E.G. en de zijnen in zijn nieuwen werkkring en op zijn nieuwe 

standplaats moge welgaan. 

Bij acclamatie wordt dit voorstel aangenomen. 

De Voorzitter  stelt voor, naar aanleiding van het eervol verleend ontslag aan dr. Rotgans, burg. en 

weth. te machtigen eene oproeping te doen van sollicitanten naar de betrekking van gemeente-

geneesheer, met benoeming voorloopig voor den tijd van drie jaren, met eene jaarlijksche 

tegemoetkoming van f 1200, doch onder voorwaarde, dat, indien zich alhier een tweede geneesheer 

vestigt, de Raad het recht zoude hebben dien tweeden geneesheer de helft van de gemeentelijke 

practijk op te dragen en in dat geval den eersten geneesheer f 700 en den tweeden geneesheer f 500 

der gemeentelijk subsidie toe te staan. 

De heer Homan Kijmmell vraagt een kleine inlichting omtrent het contract met den tegenwoodigen 

geneesheer. 

De heer Wessemius kan zich zeer goed vereenigen met het voorstel tot benoeming voor een tijdvak 

van 3 jaar. Een vaste doorloopende benoeming acht hij niet wenschelijk. 

De heer de Vries vraagt of het de bedoeling van het voorstel is, dat zoodra zich een tweede 

geneesheer alhier vestigt, deze direct in het genot der f 500 toelage zal komen. 

De voorzitter deelt mede, dat het de bedoeling is, dat indien een tweede geneesheer zich hier vestigt, 

die eerst door den Raad als tweede geneesheer moet benoemd zijn, zoo hij toelage wenscht te 

ontvangen. De Raad moet dit recht aan zich houden. 

De heer Homan Kijmmell zou in overweging geven eene oproeping te doen tegen eene toelage van 

 f 1000. 

De voorzitter zegt over zoodanig voorstel wel te hebben gedacht, doch wil men een flink en 

bekwaam man, dan moet men de toelage niet verminderen. 

De heer de Vries vraagt of de nieuwe titularis zich ook tegenover de gemeente voor bedoeld aantal 

jaren verbinden moet; spreker zou daar wel voor zijn. 

De voorzitter kan moeielijk met dat voorstel medegaan, omdat dit een reden kan zou kunnen zijn dat 

enkele sollicitanten, en soms wel de kundigsten, afschrikten zich disponibel te stellen. 

De heer Fernhout is er voor hoe minder bezwaren men in den weg legt hoe beter, men krijgt dan 

eerder bekwame sollicitanten, 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 

De voorzitter zal de oproeping tegen 1 Jan. doen, doch meent dat men tegen dat tijdstip nog geen 

geneesheer in de gemeente zullen hebben, en vraagt aan den Raad machtiging om in de 

geneeskundige hulp gedurende de vacature van elders te laten voorzien. 

Conform wordt daartoe besloten. 

2. Plaatsing van een lantaarnpaal bij de Ned. Ger. kerk. 

De voorzitter twijfelt niet of de leden hebben deze zaak ter plaatse nagegaan, ook spreker zelf, en hij 

blijft bij zijn vroeger aangevoerde bezwaren. dat als de lantaarnpaal op die plaats blijft staan, deze 

niet in aanmerking kan komen om onder de gemeente-lantaarns te worden opgenomen. 

De heer Homan Kijmmell zegt, dat, zooals de paal nu staat, zij geen effect doet, verplaatst men ze op 

den berm van den weg dan heeft hij geen bezwaar. 

De heer Fernhout verklaart, dat tegen de verplaatsing naar den berm van den weg geen bewaar is. 

De heer Pot meent, dat de lantaarnpalen, die door de gemeente worden overgenomen, van ijzer 

moeten zijn. 
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