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2. Beslissing adres Norg. 

De voorzitter zegt, dat, zooals de heeren weten, in de vorige vergadering het rapport der commissie 

luidde, om gunstig op het adres te beschikken, zonder middelen aan te wijzen waaruit de post zal 

worden voldaan. Spreker kon zich met de conclusie van dat rapport niet vereenigen, reden waarom 

hij toen voorstelde, het op nieuw aan burg. en weth. te renvoieeren om nader advies. Burg. en weth. 

hebben in den tusschentijd eens rijpelijk over de zaak nagedacht en stellen voor, afwijzend op het 

verzoek te beschikken. 

De heer Fernhout vraagt omtrent de oorzaak der zaak eenige nadere ophelderingen. 

De voorzitter licht de zaak toe, ook door voorlezing van eenige artikels van het contract. 

Daar dit duidelijk spreekt is de afwijzing van de nota over 1889 door B. en W. dezer gemeente in 

overeenstemming met het contract. 

Nu vraagt de gemeente Norg terugbetaling van de gelden, die zij in 1886 en 1887 aan de gemeente 

Smilde tegen den geest van het contract heeft uitbetaald en voor die daad stelt zij de gemeente 

Smilde aansprakelijk en laat zich daarover in zeer inhumanen geest uit.  

Dat B. en W. voor de daden van hunne voorgangers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, is 

buiten tegenspraak, doch spreker gelooft, dat, indien de gemeente Norg in 1886 en 1887 gedaan had 

wat van B. en W. van Smilde in 1889 hebben gedaan, namelijk eerst het contract te raadplegen voor 

zij hadden uitbetaald, dit beter vruchten zoude hebben afgeworpen, dan nu in 1889 met 

onaangename woorden de terugbetaling te vorderen. 

Hoewel ik mij, zegt spr., voor de daden van mijn geachten voorganger niet aansprakelijk kan 

stellen, neem ik toch de vrijheid de bewering, als zoude ZE.A. tegen beter weten in onrecht hebben 

willen plegen, gelijk in het adres wordt beweerd, openlijk tegen te spreken. Spreker gelooft, dat 

beide gemeente ter goeder trouw hebben gehandeld; de zaak is van zuiver rechtelijken aard en 

dientengevolge hebben B. en W. de eer voor te stellen op het adres afwijzend te beschikken. 

Het voorstel van B. en W. komt instemming en wordt aangenomen met 6 tegen 1 stem. 

Tegen: de heer Pot. 

3. Verordening schoolgeldheffing. 

De voorzitter zegt, dat door de aanneming der nieuwe schoolwet wijziging der tegenwoordige 

verordening wenschelijk is, daar er reeds jaren over de ongelijkmatige heffing der schoolgelden is 

geklaagd. 

B. en W. stellen voor in de nieuwe verordening te bepalen, dat zal geheven worden voor kinderen 

van ouders aangeslagen in de 1e en 2e klasse van den hoofdelijken omslag f 1, in de 3e en 4e klasse  

f 1.50, in de 5e en 6e klasse f 2.40, in de 7e en 8ste klasse f 3, in de 9e, 10e en 11e klasse f 4, in de 12e, 

13e en 14e klasse f 5, in de 15e, 16e, 17e en 18e klasse f 6, in de 19e, 20e en 21ste klasse f 7, in de 22ste 

klasse en hooger f 8. 

De heer de Vries zou het schoolgeld wel wat hooger gesteld wenschen te zien; rekent men, wat 

schoolgeld er bij het bijzonder onderwijs betaald wordt, dan is het bedrag, wat men nu voorstelt te 

heffen, zoo luttel, dat spreker er geen bezwaar in zou zien het eenigszins te verhogen en stelt voor 

de laagste klasse van f 1 op f 1.20 te stellen en zoo geregeld voorgaande in opklimming. 

De heer Fernhout gaat grootendeels met het gevoelen van den vorigen spreker mede, doch wenscht 

nog iets verder te  gaan en die klasse te stellen op f 1.50; dit was slechts 3 cent per week, dus voor 

niemand een bezwaar. 

De voorzitter deelt mede, dat, toen hij de verordeningen der schoolgeldheffing in overweging nam, 

ook dezelfde gedachten bij hem zijn opgekomen, doch toen de spreker de schoollijsten meer en 

meer had ingezien en van de namen der ouders had kennis genomen, werd zijn gevoelen eenigzins 

gewijzigd. Men zegt wel 3 cent in de week is een kleinigheid, doch voor hen die slechts een 

inkomen van f 300 à f 400 hebben en dan gewoonlijk nog al met kinderen zijn gezegend, maakt het 

jaarlijksch nog al eenig bedrag uit. De gedachte van vorige sprekers voeren aan, dat op de 

bijzondere school zoo en zooveel wordt geheven, maar die gedachte moet men hier ter zijde zetten 

en alleen vragen hoe kunnen we het onderwijs in deze gemeente het meest bevorderen, zonder de 

gemeente te drukken;  
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