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DONDERDAG 10 APRIL 1890 

 
Smilde, 9  April. Op de gister alhier gehouden maandmarkt was wegens de Beiler- en Oosterwolder 

markt de aanvoer van varkens, schapen en geiten gering. Aanvoer en prijzen waren als volgt: 84 

varkens van f 6.50 tot f 33.50. 12 Friesche schapen van f 20 tot f 27, 16 lammeren van f 5 tot f 6 en 8  

geiten,  die niet zijn verkocht. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 8 April. Tegenwoordig alle leden, uitgenomen de heer van Veen. Voorzitter de 

burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, dato 17 Maart, worden gezien en onveranderd goedgekeurd. 

1. Ingekomen stukken: 

a. Eene missieve van Ged. Staten, houdende goedkeuring van de verhuring van een huis en tuin bij de 

Jonkersbrug aan B. Meilof. 

b. Een schrijven van Ged. Staten, berichtende dat zij goedkeuring hechten aan de in de vorige 

vergadering genomen raadsbesluiten betreffende af- en overschrijving op de begrooting dienst 1889. 

Beide missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

c. Een adres van de wed. J. Hasper, verzoekende vrijstelling van betaling van gemeentelasten en van 

schoolgelden voor hare kinderen, aangezien zij door het overlijden van haar echtgenoot daartoe niet 

meer in staat is. 

De voorzitter stelt voor daarop gunstig te beschikken. 

Conform besloten. 

d. Een adres van het gemeentebestuur van Roozendaal en Nispen, verzoekende dat de Gemeenteraad 

hun adres aan de Hooge Regeering tot niet invoering van den persoonlijken dienstplicht ondersteune. 

De voorzitter zegt, dat het adres ook bij burg. en weth. is behandeld, doch dat college meent in deze 

geen voorstel te moeten doen. 

De heer de Vries is tegen ondersteuning van het adres, ook om een grief der socialisten weg te 

nemen, die zich beroepen dat de mindere man alleen goed is om te dienen. 

De voorzitter kan met het denkbeeld van den vorigen spreker niet medegaan, en dat vele ouders zich 

er niet mede kunnen vereenigen teekent het feit, dat burgers, welke de uitgave eigentlijk niet past, 

toch voor hun kinderen remplacanten stellen. 

De heer Fernhout wenscht de zaak aan het beleid der Hooge Regeering over te laten. 

De voorzitter geeft in overweging het adres voor kennisgeving aan te nemen. 

De heer Pot kan zich noch met het gevoelen van den heer de Vries noch met dat van den heer 

Fernhout vereenigen, en stelt voor het adres bij de Hooge Regeering te ondersteunen. 

Het voorstel van den heer Pot in stemming gebracht gaf geene beslissende uitkomst, daar de stemmen 

staakten, 5 tegen 5. voor de h.h.: Tonckens, Vos, Pot, Drenthen en de voorzitter. 

e. Eene mededeeling betreffende de verificatie der gemeentekas, sluitende met een betig saldo van f 

107. 

f. Eene mededeeling, dat de uitgaven voor het armbestuur over de afgeloopen drie maanden hebben 

bedragen de som van f 325.81. 

Beide mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

g. De voorzitter brengt ter tafel het verslag over den toestand van den gemeente over het afgeloopen 

jaar en stelt voor dit op de secretarie ter inzage neder te leggen. 

Conform besloten. 

h. Ingekomen een schrijven van Ged. Staten, verzoekende nadere uitlegging van een besluit van den 

Gemeenteraad van 27 Dec. 1883 betreffende de overname der Koopbakkersdraai, aangezien in dat 

besluit alleen sprake is van het onderhoud en niet van de overname in eigendom van dat object. 

De voorzitter licht dat punt in het breede toe en hoewel de notulen van het Raadsbesluit alleen 

spreken van onderhoud, meent spreker veilig een beroep te kunnen doen op de raadsleden, welke er 

toen bij tegenwoordig zijn geweest, dat er alstoen wel degelijk is besloten het eigendom en 

onderhoud ten laste der gemeente over te nemen, hetgeen ook blijkt uit het contract van overdracht 

van de Jonkersbrug aan de gemeente, waarin wel degelijk het woord eigendom is uitgedrukt. 
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