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-vervolg van blad 1890b1 

De heer de Vries is van oordeel, dat wanneer het noodzakelijk is en de wet het voorschrijft, men er 

aan moet voldoen, doch had dit punt liever bij de begrooting van een volgens jaar behandeld, 

aangezien men dan eerst eens kon afwachten, of het bijzonder onderwijs in deze gemeente ook 

uitbreiding zou ondergaan, te meer daar er naar de nieuwe wet voortaan op de openbare school een 

billijk schoolgeld zal moeten worden geheven. 

De voorzitter zou langer uitstel niet wenschen aan te raden. Wat de schoolgeldheffing betreft, is van 

spreker een nader voorstel te wachten, om de verordening betreffende het heffen van schoolgeld 

overeenkomstig de nieuwe wet te herzien, door die in handen te stellen eener commissie tot regeling 

dier zaak, om de betaling van schoolgeld te regelen in overeenstemming met ieders draagkracht en 

vermogen, naar billijke verhouding. 

Conform het voorstel tot verbouwing der schoollocalen wordt besloten en daarna de gewijzigde 

begrooting over 1890 met algemeene stemmen aangenomen. 

Naar aanleiding van dit besluit tot verbouwing stelt de voorzitter voor, eene commissie van twee 

leden aan burg. en weth. toe voegen, teneinde de plannen en teekeningen dienaangaande na te gaan en 

te regelen. 

Hiertoe wordt besloten. 

De  voorzitter benoemt als leden dier commissie de heeren de Vries en Tonckens. 

De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen een lijst van benoodigd onderwijs-materiaal over de eerste 

3 maanden van dit jaar en stelt voor, deze lijst in handen te stellen der plaatselijk schoolcommissie tot 

inwinning van advies. 

Alzoo wordt besloten. 

De voorzitter zegt, dat in een  der vorige vergaderingen besloten is, de bode-concierge met ingang 

van 1 April a.s. eervol te ontslaan. doch hem tot 1 Mei daaraanvolgend het gebruik der woning te 

laten, mits hij daarin voor zijn opvolger plaatsruimte afstaat; dat besluit is door enkelen niet duidelijk 

opgevat, en spreker zou gaarne dienaangaande het gevoelen der leden vernemen. 

De heer Wessemius deelt geheel het gevoelen van den voorzitter, en heeft het besluit ook zoo opgevat. 

De heer Sickens meent, dat de bode-concierge eerst met 1 Mei de woning behoeft te verlaten, zonder 

inruiming voor zijn opvolger. 

De heeren de Vries, Pot en Homan Kijmmell herinneren zich zeer goed, welk besluit genomen is, 

namelijk dat een gedeelte van de woning met 1 April voor de nieuw benoemde titularis moet worden 

ingeruimd. 

De voorzitter, stelt, om misverstand te voorkomen, voor, onder intrekking van het vorige, een nieuw 

besluit te nemen, waarbij duidelijk wordt bepaald, dat vrije woning tot 1 Mei wordt toegestaan, mits 

een gedeelte der woning met 1 April ten behoeve van den nieuwen titularis worde ingeruimd. 

Conform wordt besloten. 

De voorzitter brengt nog ter tafel de instructie der brugwachters bij de gemeentelijke bruggen en 

vlonders te Smilde. 

Aangezien in die instructie geene bepaling is opgenomen, dat de bruggen of vlonders door geen ander 

dan den benoemde kunnen of mogen worden bediend, wenscht spr., dat daaromtrent door den Raad 

eene bepaling worde vastgesteld, aangezien de ervaring hem geleerd heeft, dat de bediening soms 

door kinderen wordt waargenomen en dit voor de gemeente aanleiding tot groote schade zou kunnen 

geven, of ligt het in de bedoeling van den Gemeenteraad, dat de benoemde zelf de bediening moet 

waarnemen? 

De heer Sickens meent, dat de bezoldiging er niet naar is, dat de benoemde zelf de brug of draai zal 

moeten bedienen, maar het aan een ander mag overlaten. 

De voorzitter is er niet tegen, dat de aangestelde de bediening aan een ander zal mogen 

toevertrouwen, doch zou wenschen te bepalen, dat de bediening ten allen tijde moet geschieden door 

iemand van minstens 17 of 18jarigen leeftijd en niet door kinderen, zooals soms geschiedt. 

De heer de Vries acht nadere bepaling in de instructie zeer gewenscht en noodzakelijk. 

De heer Wessemius geeft in overweging, om voor het bedienen van een draaivlonder nog jongeren 

leeftijd te bepalen.       –vervolg op blad 1890b3 

   

 


