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De heer Wessemius oordeelt, dat daaronder moet worden verstaan, dat de zaak niet nader besproken 

hoeft te worden. 

De heer Fernhout wenscht wel eenige nadere toelichtingen. 

De voorzitter oordeelt, dat uit het voorstel der commissie voldoende blijkt, fat de zaak geen nadere 

toelichting behoeft. 

De heer de Vries dringt op nader inlichtingen aan. 

De voorzitter geeft daarop te kennen, dat de bron, aangewezen door hem die de aanklacht deed, zoo 

droog bleek te zijn, dat het putten daaruit geen resultaat opleverde, en dat degene, tegen wien de 

aanklacht was geschied, zich naar het oordeel der commissie voldoende heeft kunnen verantwoorden. 

Mocht men echter oordeelen, dat door dit onderzoek geen voldoende licht is verspreid, dan kan de 

bezwaarde een nieuwe aanklacht doen en is de Raad in de gelegenheid een commissie te benoemen 

tot het instellen van een nader onderzoek, 

Conform het voorstel wordt besloten. 

5. Behandeling uitbesteding scholen. 

De voorzitter deelt mede, dat bij de op 18 dezer gehouden aanbesteding tot het verbouwen van twee 

scholen 3 inschrijvingsbiljetten zijn ingekomen en wel van de heeren W.G. Harstra te Smilde voor f 

6895, L. Hof te Norg voor f 6440 en O. Offringa te Donkerbroek voor f 6350. 

Aangezien de laagste inschrijver nog ruim f 700 boven de begrooting is, vinden B. en W. het geraden 

den Raad hiermee in kennis te stellen en het gevoelen der leden te vernemen. B. en W. zijn van 

oordeel het werk niet te gunnen en binnenkort een herbesteding te houden. 

Conform wordt besloten. 

De voorzitter zegt, dat artikel 8 van de verordening op het begraven van lijken voorschrijft: 

“Het stichten van grafkelders, gedenkteekens en kruisen; het aanleggen van graftuinen, het planten 

van boomen en andere gewassen, zoomede het plaatsen van zerken, geschiedt voor zooveel de 

algemeene begraafplaatsen betreft, onder toezicht en goedkeuring van den burgemeester en moeten 

deze voorwerpen door de eigenaars behoorlijk worden onderhouden, welke overtreding strafbaar is 

met eene boete van ten hoogste tien gulden.” 

Het vragen van die goedkeuring wordt wel eens een enkele maal vergeten, doch zeer is het te 

betreuren dat vele zerken en andere gedenkteekens door de nabestaanden zeer slecht worden 

onderhouden en in treurigen toestand verkeeren. Spreker brengt deze zaak hier te berde, omdat, mocht 

in deze niet worden voorzien, het nemen van maatregelen noodzakelijk zal worden. 

Hiermede is de agenda afgehandeld. 

De heer Wessemius wenscht, met het oog op de aanstaande markt, den voorzitter te wijzen op den 

gevaarlijken toestand, waarin de Koopbakkersdraai zich bevindt. 

De voorzitter dankt den vorigen spreker voor zijne opmerking, doch zoo de heer Wessemius zich wel 

zal herinneren, is deze zaak, wat het eigendomsrecht betreft, in de vorige vergadering behandeld. 

Reeds van af de maand Dec. is de aanvraag tot vernieuwing der draai bij de Hooge Regeering in 

behandeling en tot heden is daarop de vergunning nog niet verkregen. Spreker zal op den aanstaanden 

marktdag zooveel mogelijk maatregelen nemen ter voorkoming van ongelukken. 

De voorzitter zegt, indien geen der leden iets meer in het midden heeft te brengen, dan wensch ik nog 

een tweetal vragen te beantwoorden, die mij door een paar leden van den Gemeenteraad binnen 

eenige dagen zijn gedaan. 

De eerste is of de burgemeester de wed. Homan f 50 heeft beloofd zoo de heer Domela Nieuwenhuis 

niet in haar zaal als spreker zoude optreden? 

Ik geloof, mijne heeren, dat het het veiligste is dat de vraag aan mej. de wed. Homan zelve wordt 

gedaan, en indien dan mocht blijken, dat het zoo is, verzoek ik dien vriendelijken vrager de wed. 

Homan te verzoeken dat ze morgen voor tien uur bij mij is tot afdoening van zaken. 

De tweede vraag van een ander lid was dat hij zoo lastig werd gevallen door menschen die wel niets 

aan de gemeentelasten betaalden, doch gaarne wenschten te weten, wie de kosten betaalt van den 

witten band om den pet en groene omslagen op den jas van den gemeente-bode? 
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