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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1890 

 -vervolg van blad 1890t2 

De heer Sickens verzoekt de leden van den Raad hun stem niet weer op hem uit te brengen. 

Uit de daarop gehouden stemming bleek, dat waren uitgebracht op den heer de Vries 6 stemmen en op de 

heeren van Veen, Fernhout, Wessemius en Tonckens ieder 1 stem, zoodat de heer de Vries als wethouder is 

benoemd. 

De voorzitter vraagt den heer de Vries zich te willen verklaren, of hij deze betrekking wenscht te aanvaarden. 

De heer de Vries zal de benoeming aannemen en dankt voor de onderscheiding hem bewezen. 

2. Ingekomen stukken: 

a. Een schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring aan het vastgesteld kohier van het schoolgeld. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

b. Een schrijven van Ged. Staten, meldende dat zij goedkeuring hechten aan het besluit der vorige vergadering 

betreffende eenige af- en overschrijvingen. 

Mede voor kennisgeving aangenomen. 

c. Eene missive van Ged. Staten, waarbij zij aandringen om eenige posten in de rekening van 1889 te splitsen 

en eenige wijzingen aan te brengen. 

Daartoe wordt besloten en de rekening nader vastgesteld. 

d. Een missive van Ged. Staten omtrent de in eene vorige vergadering vastgestelde verordening betreffende de 

bepaling van den leeftijd van het schoolgaan der kinderen. Gemeld college wenscht den leeftijd van het 

schoolgaan der kinderen van 5 tot 14 jaar bepaald te zien. 

De voorzitter deelt mede, dat hij eerst gister kennis heeft genomen van het schrijven van heeren Ged. Staten en 

eerst heden zijn ambtsbezigheden heeft hervat. Derhalve is dat schrijven niet in de vergadering van B. en W. 

kunnen behandeld worden, waarom spreker voorstelt het schrijven van Ged. Staten te stellen in handen van 

burg. en weth. ten fine van consideratie en advies. 

Conform besloten. 

e. Een adres van H.B. Stap, waarin deze den Raad bedankt voor de ondersteuning hem geschonken wegens 

voor het ongeluk hem bij het bouwen der school overkomen en waarbij hij in beleefde termen op nieuw 

tijdelijke ondersteuning verzoekt, daar hij nog niet genezen is en daarom nog niets kan verdienen. 

De voorzitter zegt, dat, toen het ongeluk heeft plaats gehad, hij heeft voorgesteld gedurende 4 weken 3 gulden 

per week tegemoetkoming toe te staan; de gelegenheid heeft hem ontbroken het adres bij burg. en weth. te 

behandelen, doch allen hebben het adres gehoord en begrepen, dat er op nieuw een ondersteuning wordt 

gevraagd. 

De heer Pot meent, dat dit adres beter bij het burgerlijk armbestuur te huis behoort. 

De heer de Vries zegt, dat Stap behoort tot de Chr. Ger. kerk en mocht dit adres bij den Raad geen gevolg 

geven, dan twijfelt hij niet of van wege gemeld kerkgenootschap zal Stap dan, al is het niet zoo veel, wel eenige 

ondersteuning bekomen. 

De voorzitter gelooft, dat allen het eens zijn dat eene kleine tegemoetkoming in het ongeluk niet misplaatst is, 

getuige ook het goed onthaal van zijn vroeger voorstel, hetwelk hem den moed geeft op nieuw voor te stellen 

aan den adressant alsnog gedurende vier weken eene tegemoetkoming te verleenen van drie gulden per week en 

hem tevens te berichten in het vervolg zelf verdere maatregelen ter voorziening te moeten nemen. 

De heer Wessemius kan zich met dat voorstel zeer goed vereenigen. 

Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 

2. Begrooting 1890. 

De voorzitter vraagt of de commissie tot naziening met haar rapport gereed is. 

De heer de Vries, rapporteur der commissie, zegt, dat deze de begrooting heeft nagegaan en dezelve zóo in orde 

bevonden, dat er geene opmerkingen waren te maken. Bij het behandelen der begrooting zal de commissie 

slechts bij een paar posten eenige inlichtingen vragen. 

De voorzitter heeft bij nadenken nog eenig bezwaar gevonden heden de ingediende begrooting te behandelen en 

wenscht wel voor te stellen deze weder naar burg. en weth. te renvoieeren ter nadere consideratie en advies. 

Conform besloten. 

3. Verslag der commissie, in wier handen het adres was gesteld van G.B. Staal. 

De heer de Vries, rapporteur der commissie, zegt, dat de commissie het schrijven, dat haar in handen was 

gesteld, heeft overwogen en de eer heeft den Raad voor te stellen over te gaan tot de orde van den dag. 

Alzoo wordt besloten. 

4. Reclames hoofdelijken omslag. 

De voorzitter stelt voor deze te stellen in handen der vroeger benoemde commissie tot onderzoek en advies. 

Daartoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 

Niemand meer het woord verlangende sluit de voorzitter de vergadering. 

 


