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3. Den leeftijd voor het verlaten der school liefst niet te bepalen, doch bij bepaling die te stellen, dat 

de leerlingen hun 14de jaar zijn ingetreden. 

4. Dat de kinderen van ouders, die zich in deze gemeente komen vestigen, ten allen tijde kunnen 

worden toegelaten. 

De voorzitter geeft te kennen, dat de bedenkingen van h.h. Ged. Staten door burg. en weth. zijn 

overwogen, doch dat voor de stelling van Ged. Staten te vergeefs gezocht is naar argumenten voor de 

wijzingen en dat dientengevolge de voorzitter het besluit van den raad van 28 Juli l.l. blijft 

handhaven. Breedvoerig weerlegt de voorzitter de wijzigingen, welke hij vreest dat zullen zijn in 

strijd met het belang van het onderwijs. 

Thans is de leeftijd van 5 jaar tot het oneindige bepaald en de slotsom is, dat Smilde, zoo niet het 

hoogste, dan toch een der hoogste cijfers in schoolverzuim heeft behaald en het herhalingsonderwijs 

bijna op de flesch was en met het oog op art. 17 der schoolwet is dat eene aanvulling voor de 

12jarigen, die de school verlaten hebben. 

De heer Wessemius zoude wel kunnen besluiten, hoewel enigszins aan het wankelen gebracht, den 

leeftijd van 5 jaar vast te stellen. 

De heer J.W. de Vries kan met den vorige spreker niet medegaan, om reden men van de openbare 

scholen geen bewaarscholen maken mag. 

De heer Fernhout is voor den leeftijd van 5-12 jaar. 

De heer Wessemius doet het voorstel den leeftijd van 5 jaar te bepalen. 

Dit voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 5 tegen 3 stemmen(voor: A. Vos, P. 

Wessemius, en Fernhout.) 

Het voorstel om den leeftijd van 6 jaar te handhaven wordt aangenomen met 6 tegen 2 stemmen 

(tegen: Wessemius en Fernhout). 

Nu komt in behandeling de bepaling van den leeftijd voor het verlaten der school. 

De heer Wessemius stelt voor den leeftijd op 13 jaar te bepalen. 

Dit voorstel wordt in stemming  gebracht en verworpen met 5 tegen 3 stemmen (voor: Wessemius, 

van Veen en Fernhout). 

Daarna komt in stemming het voorstel-Homan Kijmmell en de Vries, om geen leeftijd te bepalen. Dit 

wordt verworpen met 6 tegen 2 stemmen (voor: Homan en de Vries), 

Alsnu wordt door den voorzitter het voorstel gedaan om het besluit van 12 jaar te handhaven, welk 

voorstel wordt aangenomen met 7 tegen 1 stem (die van den heer Fernhout). 

De toelating tweemaal per jaar wordt met algemeene stemmen gehandhaafd, alsmede wordt besloten 

dat de kinderen van buiten inkomenden ten allen tijde kunnen worden toegelaten. 

Het vorige besluit wordt daarna met algemeene stemmen ingetrokken en een nieuw besluit met op 1 

na algemeene stemmen aangenomen (tegen de heer Fernhout). 

2. Af- en overschrijving van een kleine post op de begroting van 1890. 

Daartoe wordt zonder stemming besloten. 

3. Begrooting dienst 1891. 

Verscheidenen hoofdstukken werden onveranderd goedgekeurd. 

Bij den post “presentie-geld raadsleden” deelt de voorzitter mede, dat naar aanleiding der in vorige 

jaren door verscheidene raadsleden gemaakte opmerking de post met f 60 op de begrooting is 

gebracht. 

De heer Tonckens acht een presentiegeld van f 6 per  raadslid een onbeduidend bedrag, doch is ook in 

hoofdzaak tegen het verleenen van presentiegeld en stelt voor dezen post te roieeren. 

Dit voorstel wordt verworpen met 6 tegen 2 stemmen. (Voor: de hh. Tocnkens en van Veen). 

Bij post “Rente  en aflossing van leenigen” vraagt de rapporteur der commissie, de heer de Vries, 

waarom de eene leening ad f 10.000 niet geconverteerd is en steeds eene rente eischt van 5 pct. 

De voorzitter heeft vroeger als lid van den Raad dezelfde vraag gedaan en heeft toen ten antwoord 

ontvangen dat die leening niet te converteeren was. Spreker is er voor die zaak eens grondig te 

onderzoeken en zoo mogelijk die leening tegen minder rente te converteeren. 

Daartoe wordt machtiging verstrekt. 
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