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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 14 JANUARI 1890 

 
Raadsvergadering. 

Smilde, 11 Jan. Tegenwoordig alle leden, behalve de heeren Fernhout en van Veen. 

Voorzitter de burgemeester. Deze opent de vergadering, neemt het woord en zegt in de laatste 

vergadering des vorigen jaars een enkel woord tot afscheid te hebben gesproken, doch meent thans op 

de eerste vergadering van dit jaar den leden een woord van welkom te moeten toeroepen en hij hoopt, 

dat ook in dit jaar de werkzaamheden van den Raad onder Gods zegen tot bloei en tot welvaart der 

gemeente mogen strekken. 

Daarna worden de notulen der vorige vergadering, dd. 31 Dec., gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen stukken: 

a. Een schrijven van dr. P. de Vries, meldende, dat hij de benoeming als gemeente-geneesheer 

aanneemt, en tevens de bepaling in zijne aanstelling in zoodanigen geest heeft opgevat, dat de Raad 

niet tot de benoeming van een tweeden geneesheer binnen de eerste drie jaren zal overgaan, indien 

niet blijkt dat de eerste geneesheer in gebreke blijft den hem opgedragen taak naar behooren te 

kunnen en te willen volbrengen. 

De voorzitter meent, dat in de vorige vergadering, vóór tot de benoeming is overgegaan, in dien geest 

is gesproken en besloten. 

b. Kennisgeving van burg. en weth. omtrent de verificatie der gemeentekas dd. 6 Jan. jl. 

Beide missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

c. Een schrijven van Ged. Staten, met bijzending van bestek en teekening tot vernieuwing van de 

draai bij het gemeentehuis, tevens meldende, dat zij na goedkeuring door den Raad ook hiertegen 

geene bezwaren hebben. 

Na eenige toelichtingen van den voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot 

uitvoering van het werk. 

2. Suppletoire hoofdelijke omslag over 1889. 

De voorzitter dient namens burg. en weth. een tweede suppletoire hoofdelijke omslag over 12889 in, 

waarin een vijftal ingezetenen voorkomen, welke in het laatst van het vorige jaar zich in deze 

gemeente hebben gevestigd. 

Deze voordracht wordt persoonsgewijze gehandeld en zonder eenige verandering goedgekeurd. 

3. Contract Norg.  

De voorzitter vraagt, of de commissie met haar rapport gereed is. 

De heer de Vries, rapporteur dier commissie, zegt dat het hem wel eenigszins vreemd voorkomt, dat 

Norg en Smilde ten opzichte van deze zaak zoo geheel in afwijking met het contract hebben 

gehandeld, daar naar de meening der commissie het desbetrefffende contract duidelijk spreekt en 

indien er niet meer stukken voorhanden zijn als waarvan de commissie heeft kennis genomen, deze 

overhelt naar de meening om aan de gemeente Norg de gevraagde som te restitueeren. 

De voorzitter dankt de commissie voor haar onderzoek ne den rapporteur voor zijn rapport, doch 

heeft eenig bezwaar om zoo voetstoots met het advies mede tegaan; spreker zou er vóór zijn bij Ged. 

Staten eenige nadere inlichtingen omtrent deze zaak in te winnen en stelt voor dit punt weder aan 

burg. en weth. te renvoieeren, teneinde nader daarover te adviseeren. 

Conform wordt besloten. 

4. Wijziging der begrooting over 1890. 

De voorzitter zegt, dat naar aanleiding van de nota van bedenkingen van Ged. Staten omtrent de 

begrooting over 1890 in zake de schoollocalen – welke bedenkingen ook door burg. en weth. en de 

plaatselijke schoolcommissie worden gedeeld – eenige uitbreiding en verbetering aan de 

schoollocalen te Boven-Smilde, Kloosterveen en Hijker-Smilde noodig zijn. Hoewel burg. en weth. 

deze verbouwingen gaarne tot het volgend jaar hadden uitgesteld, meenen zij toch, daar het niet 

overbodig is, daartoe dit jaar maar te moeten overgaan. Burg. en weth. hebben het noodige onderzoek 

door een deskundige doen instellen en naar die gegevens zou deze verbouwing en uitbreiding 

gezamenlijk eene som van f 8000 niet te boven gaan. f 2000 of 25 pct. worden door het Rijk weder 

gerestitueerd, terwijl de resteerende f 600 bij leening zullen moeten worden gevonden, aangezien de 

hoofdelijke omslag niet hooger kan worden opgevoerd. 
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