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llde VERGADERING. 

EINDVERSLAG DKE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen vim wet tot alwijking van deu 
regel, gesteld by art. 241 der Gemeentewet, omtrent 
plaatselijke belastingen, ten behoeve van de gemeenten 
Hellevoetsluis, Helder, Vlieland en Vlissingen. (168) 

Bij het afdeelingBonderzoek betreffende de/e wetsontwerpen 
werd door sommige leden de wenschelijkheid betoogd, van de af-
schaffing van dergelijke belastingen als nu ter goedkeuring worden 
voorgedragen. In het bijzonder wat in het onderhavige geval 
Vlissingen betreft, achtten zy de noodzakelijkheid van het heffen 
dezer belasting met het oog op den financieelen toestand dier 
gemeente, niet aangetoond. Uit de cijfers blykt dit niet en gaarne 
zouden zij daarom van den Minister vernemen hoe groot de 
opbrengst van de vermogens- en bedryfsbelasting van Vlissingen 
is, om te kunnen nagaan of de draagkracht dier gemeente niet 
voldoende is, om het heffen van een belasting als wordt voor-
gesteld, overbodig te maken. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs 29 
December 1908. 

VERMEULEN. 
VAN DEN BIESEN. 
HAFFMANS. 
STAAL. 
RAYMAKERS. 

EINDVERSLAG mos COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot verhooging en wijziging 
van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1908. (15!>) 

By het Afdeelingsverslag werd door één lid de vraag gedaan 
of de gemeente Egmond aan Zee inderdaad gerangschikt be-
hoort te worden onder de gemeenten, die onderstand behoeven, 
omdat zij buiten staat zijn in alle kosten harer huishouding 
behoorlijk te voorzien. Uit de Memorie van Toelichting betreffende 
art. 91 blijkt toch, dat de finaptieele toestand der gemeente 
vooruit gaat en dat het percentage van den Hoofdelijken Omslag 
slechts bedraagt 2'/.i % . Dit percentage nu is, vergeleken bü 
andere arme gemeenten, zóó laag, dat dit lid van oordeel was, 
dat bet zeer verdedigbaar zou zijn, wanneer aan Egmond aan 
Zee geen onderstand werd gegeven. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs den 
29 December 1908. 

VERMEULEN. 
VAN DEN BIESEN. 
HAFFMANS. 
STAAL. 
RAYMAKERS. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van 
het l i lde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1907. (175) 

By het afdeelingsonderzoek betreffende dit wetsontwerp werd 
erop gewezen, dat men met eenige bevreemding had kennis 
genomen van de toelichtingen op de arft. 4 en 14. Waar toch 
op art. 4 verhoogii g wordt aangevraagd voor bureel* en lokaal-
behoeften, drukwerk, vertalings- en correctiekosten en op art. 14 
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voor briefporten, telegrammen enz., daar blijkt uit de toelich-
ting, dat de groote verhooging van art. 4 óók uit die briefporten 
en telegrammen voortspruit. Gaarne zou men hieromtrent ophel-
dering ontvangen en tevens eenige mededeeling, welke politieke 
verwikkelingen aanleiding hebben gegeven tot het telegrafeeren 
voor zulk een hoog bedrag. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs 29 üe-
cember 1908. 

VERMEULEN. 
VAN DEN BIESEN. 
HAFFMANS. 
STAAL. 
RAYMAKERS. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot wijziging van het Vide 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1907. 

(161) 

Dit wetsontwerp heeft bij het onderzoek in de afdeelingen 
tot geene bedenkingen aanleiding gegeven. 

Aldus vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs, den 
29sten December 1908. 

VERMEULEN. 
VAN DEN BIESEN. 
HAFFMANS. 
STAAL. 
RAYMAKERS. 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot nadere wijziging en aan-
vulling van het VlIIste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1907.(148) 

Naar aanleiding van de mededeelingen van deu Minister in 
de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer betreffende 
het tekort in de kas der hoofdadministratie van het 3de regiment 
huzaren, uit welke mededeelingen bleek, dat voor het ontbreken 
der gelden niemand verantwoordelijk kon gesteld worden, omdat 
er niemand nalatig was geweest, meende men, dat de vraag 
gerechtigd was of dan wellicht de brandkast van een zeer onbe-
trouwbare constructie was? Ter voorkoming van dergelijke 
gevallen zou men den Minister gaarne in overweging geven dit 
door een commissie van deskundigen te doen onderzoeken. Ook 
zou men gaarne vernemen of de brandkast nog in gebruik is? 

Alzoo vastgesteld door de Commissie van Rapporteurs 29 
December 1908. 

VERMEULEN. 
VAN DEN BIESEN. 
HAFFMANS. 
STAAL. 
RAYMAKERS. 


