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-vervolg van blad 1890e 

niet dat de spreker geen prijs stelt op bijzonder onderwijs, want, had hij schoolgaande kinderen, hij zou niet 

aarzelen hen van het bijzonder onderwijs te doen gebruik maken; dat moet een zaak van beginsel zijn. En elk 

lid van den gemeenteraad, die het onderwijs in het algemeen wenscht te behartigen, dient zelfs den schijn te 

vermijden door de heffing van schoolgeld op te drijven een pomp in werking te willen brengen, zooals een lid 

in de Tweede Kamer dit ter snede uitdrukte, teneinde de openbare school leeg te pompen. 

Het voorstel van den heer Fernhout, om f 1.50 voor de laagste klasse te heffen, komt, als hebbende de verste 

strekking, het eerst in stemming en wordt verworpen met 6 tegen 1 stem. Voor: Fernhout. 

Daarna komt het voorstel van den heer de Vries, om f 1.20 voor de laagste klasse te heffen, in stemming, 

hetwelk mede verworpen wordt met 5 tegen 2 stemmen. voor: Fernhout en de Vries. 

Alsnu komt het voorstel van burg. en weth., om de heffing op f 1 te bepalen, in stemming. Dit wordt 

aangenomen met 5 tegen 2 stemmen. Tegen: Fernhout en de Vries. 

Bij de volgende klassen der verordening worden òf door den heer Fernhout òf door den heer de Vries 

verhoogingen voorgesteld, welke door den voorzitter krachtig worden bestreden en daarna verworpen, met 

uitzondering van de hoogste klasse. 

De heer Fernhout stelt voor deze klasse van f 8 op f 9.50 te bepalen. 

Dit voorstel komt in stemming en wordt aangenomen met 5 tegen 2 stemmen. Tegen: de heeren Homan 

Kijmmell en Drenthen. 

De geheele verordening daarna in stemming gebracht, wordt aan genomen met 5 tegen 2 stemmen. Tegen: de 

heeren Fernhout en de Vries. 

De aangenomen verordening bepaalt, dat, zoo er meer kinderen uit hetzelfde gezin ter school gaan, een derde 

vermindering voor het tweede en de helft in mindering voor het derde kind door den gemeenteraad kan worden 

toegestaan; de vier laagste klassen van het hoofdelijken omslag worden bij de heffing der schoolgelden als 

minvermogenden aangemerkt. 

Daarna komt ook de verordening op het innen der schoolgelden in behandeling, welke met algemeene 

stemmen wordt aangenomen. 

4. Plan van verbouwing der school te Hijkersmilde. 

De voorzitter brengt de daarop betrekking plannen en kaarten ter tafel, welke projecten ook de goedkeuring 

van den heer districts-schoolopziener mochten verwerven. 

Na eenige kleine toelichtingen van de voorzitter wordt met algemeene stemmen aan burg. en weth. machtiging 

verleend tot het doen uitvoeren van bedoeld werk. 

5. Af- en overschrijving ter begrooting voor 1889. 

De voorzitter stelt namens burg. en weth. nog enige kleine af- en overschrijvingen voor, welke alle zonder 

hoofdelijke stemming worden aangenomen. 

Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering. 
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Smilde, 12 Febr. Op de gister alhier gehouden maandmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 6 

drachtige motten van f 36.75 tot f 42.50, 129 varkens van f 6.25 tot f 24.35, 12 Friesche schapen van 

f 8.50 tot f 27.50 en 9 geiten van f 4.50 tot f 9.75. 
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Aanbesteding – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens, op Dinsdag den 25sten Februari 

1890, des voormiddag ten 10½ uur, aan te besteden: 

eene verbouwing van de Openbare School te Hijkersmilde, voor pl.m. 112 leerlingen. 

Bestek en Teekening ligt van af heden ter inzage ter Gemeente-Secretarie, alwaar tevens op franco 

aanvrage en tegen toezending van f 0.75 gedrukte exemplaren verkrijgbaar zijn. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag den 24sten Februari 1890, des morgens ten 10 uur, 

door den Architect P.J. KRAMER te Smilde, bij wien tevens inlichtingen zijn te bekomen. 

Smilde, 13 Februari 1890.     De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 


