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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 12 JULI 1890 

 
-vervolg van blad 1890p1 

De stoffelijke belangen der gemeente die hem in hoofdzaak zijn opgedragen hoopt hij te blijven 

behartigen, en zoolang de vermakelijkheden niet in strijd komen met de zedelijkheid of niet al te druk 

elkander opvolgen, want van het beste kan men ook te veel genieten, hoopt hij die aan jong noch oud 

te onthouden, en daarvan meent hij voldoende blijken, zelfs nog bij de laatste jaarmarkt, te hebben 

gegeven. Spreker kan zich niet ontveinzen dat de voorgelezene missiven hem voorkomen niet het 

rechte middel te zijn, om hem daartoe verder op te wekken, doch hij hoopt zich boven de grootste 

bedreiging te blijven verheffen, ook indien het genoegens der kinderen en bovenal de belangen der 

gemeente betreft. 

2. Vaststelling van het eerste suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag over 1890. 

De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij dit punt in eene openbare of gesloten zitting wenscht te 

behandelen. 

De heer Homan Kijmmell stelt voor deze zaak met gesloten deuren te behandelen. 

Conform wordt besloten. 

De openbare zitting wordt gedurende eenigen tijd geschorst. Bij heropening der openbare vergadering 

komt aan de orde: 

3. Vaststelling van het kohier van het schoolgeld over 1890. 

De eerste lijst der schoolgeldheffing tot een bedrag van ruim f 600 wordt na onderzoek zonder 

hoofdelijke stemming vastgesteld. 

4. Vaststelling van het schoolgeld voor het herhalingsonderwijs, alsmede eene regeling tot inning dier 

gelden. 

Na eenige bespreking worden beide verordeningen zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

5. Overlegging van de gemeente-rekening over 1889. 

De voorzitter legt  namens B. en W. de gemeente-rekening met alle daarbij behoorende bescheiden, 

dienst 1889, aan den Raad over, welke rekening sluit met een batig saldo van ongeveer 900 gulden. 

De voorzitter stelt voor deze rekening veertien dagen ter visie te leggen en eene commissie te 

benoemen tot naziening. Conform wordt besloten. 

De voorzitter benoemt als leden dier commissie de heeren Wessemius, Fernhout en Tonckens. 

De heer Wessemius wenscht liever niet in aanmerking te komen en verzoekt den voorzitter voor hem 

een ander te benoemen. 

De voorzitter benoemt nu in plaats van de heer Wessemius den heer de Vries. 

De voorzitter vraagt of nog een der leden het woord verlangt, zoo niet, dan neemt spr. de vrijheid een 

verzoek aan den Raad te richten, namelijk het volgende: zooals de leden weten heeft in de l.l. week 

een der werklieden bij de verbouwing der school te Kloosterveen een groot ongeluk getroffen. Door 

het instorten van een muur heeft genoemde werkman een been gebroken en is hij aan andere 

lichaamsdeelen zwaar gewond, en aangezien in het bestek geen bepaling omtrent verzekering is 

opgenomen, stelt spr. den Raad voor, aan dien man, gedurende 4 of 5 weken, f 3 per week ter leniging 

toe te staan.  

De heer Wessemius juicht dat denkbeeld zeer toe. 

De heer de Vries vraagt of dat niet wat weinig is. 

De voorzitter is dankbaar voor het onthaal dat zijn voorstel mag ondervinden, doch acht het niet 

raadzaam een hooger cijfer uit te trekken, daar men geen aanleiding moet geven door het uitloven van 

premiën de onvoorzichtigheid in de hand te werken. Naar zijn bescheiden oordeel had ook dit ongeluk 

kunnen voorkomen worden, en bovendien, men moet de deur ook niet geheel sluiten van de 

handreiking der mededeelzamen. 

Genoemd voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 


