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-vervolg van 1890j 

De heer Wessemius had toen niet voor het voorstel gestemd als het alleen het onderhoud met 

uitsluiting van het recht van eigendom had gegolden. 

De heer Pot gelooft, dat dit bezwaar nog wel voor oplossing zal vatbaar zijn; spreker herinnert zich 

zeer goed, dat het plan nooit anders is geweest, als met het onderhoud ook den eigendom over te 

nemen. 

De voorzitter stelt  voor de notulen van het besluit van den Raad van 27 Dec. 1883 in den geest van 

het toen beslotene aan te vullen. 

Daartoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 

i. Ingekomen een adres van den heer H.S. Gratama en ongeveer 50 andere grondeigenaren in het 

waterschap de Zeven Blokken, aan den Raad verzoekende niet goed te keuren de legger, bij welke de 

bruggen, gelegen over de monden van de wijken in de Noordwestzijde van de Drentsche Hoofdvaart, 

onder schouw worden gebracht bij het Gemeentebestuur, doch deze onder schouw te laten van het 

waterschapsbestuur, waar zij eigenaardig onder behooren. 

j. Een adres van adhaesie in dezelfde zaak van S. Veenstra en eenige anderen. 

De voorzitter stelt voor deze stukken bij de ter inzage liggende legger te deponeeren en later te 

behandelen. 

Conform besloten. 

Hiermede is de agenda afgehandeld. 

De voorzitter zegt, dat bij het behandelen van de begrooting het tractement van den gemeente-

architect verlaging heeft ondergaan, zonder dat de instructie toen is gewijzigd en stelt voor deze zaak 

in handen te stellen van eene commissie, om dat punt eens te overwegen en daaromtrent nadere 

voorstellen te doen. 

De heer de Vries vraagt of een gemeente-architect hier wel noodzakelijk is. 

De voorzitter meent, dat men de werkzaamheden eener commissie niet moet vooruitloopen. 

Conform wordt het voorstel besloten. 

De voorzitter benoemt tot leden dier commissie de heeren: Homan Kijmmell, Pot en de Vries. 

De voorzitter zegt, dat er indertijd eene commissie is benoemd tot nazien van de verordening op de 

heffing van den hoofdelijken omslag; die commissie is nog niet met haar taak gereed, doch daar die 

commissie bestaat uit vier leden, benevens spreker als adviseerend lid, en de mogelijkheid zich zou 

kunnen voordoen dat de stemmen staakten, acht spreker het niet ongewenscht om nog een vijfde lid 

aan die commissie toe te voegen, indien de Raad dit gevoelen deelt. 

Bij acclamatie wordt daartoe besloten. 

De voorzitter benoemt tot vijfde lid in die commissie de heer Wessemius. 

De heer de Vries heeft nog iets in het midden te brengen, nl. dat hij heeft vernomen, dat de heer 

Staal, hoofd der school te Bovensmilde, zich niet ontziet in de school onderwijs te geven in 

godsdienst en wel op zoodanige wijze als in strijd met den geest der wet; spreker zal de bronnen, 

waaruit hij zijne gegevens heeft geput, aanwijzen en verzoekt den voorzitter het noodige onderzoek 

te willen doen en verder te handelen zooals deze zal vermeenen te behooren. 

De voorzitter geeft de verzekering, dat in deze zaak het noodige onderzoek zal worden ingesteld en in 

de volgende vergadering de uitkomsten van dat onderzoek zullen worden medegedeeld. 

Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 14 APRIL 1890 

 
Openbare uitvoering 

door het Reciteer-College 

door Oefening Volmaakter 

op Donderdag 17 April 1900, 

des avonds 7½ uur, 

ten huize van mej. de Wed. HOMAN  te Smilde. 

NA AFLOOP BAL. 

Opgeluisterd door Hoornmuziek. 


