Achtste notulenboek.
12-11-1855. B. en W. mogen het huis, dat het laatst door onderwijzer A. Zwaagstra bewoond
is geweest verhuren aan Jan Rienks de Jong.
De rekening van de gemeenteontvanger is nog niet klaar.
27-12-1855. De notulen van 12 december, zijn niet gemaakt.
De gemeenteontvanger heeft betaling van geleverde aardappelen en turf voor de armen
geweigerd, omdat er geen geld in kas is. B. en W. hebben de boeken gecontroleerd en volgens
hen zou er f 1765,97 moeten zijn. De ontvanger denkt dat er een fout in zijn boeken zit en
vraagt nog 14 dagen om dit aan te tonen of anders het tekort aan te zuiveren. Dit wordt
toegestaan en wethouder K.R. Visser maakt zolang de notulen.
11-01-1856. De gemeenteontvanger komt met een aantal betaalde, maar nog niet geboekte
rekeningen en deponeert bij de burgemeester, staande de vergadering f 950. Het tekort
bedraagt nu nog f 247,09½. Attama zal dit binnen 8 dagen aanvullen.
18-01-1856. Het tekort is niet aangezuiverd. Gisteren is een commissie van G.S. bij B. en W.
verschenen om onderzoek te doen naar de nalatige en sloffe administratie van de gemeenteontvanger en naar de verwarde toestand der registers. Deze commissie neemt de registers van
1853 en 1855 mee. De ontvanger moet de rekening over 1854 in orde maken.
De secretaris-ontvanger wordt geschorst tot zijn rekeningen in orde zijn. De burgemeester
wordt provisioneel secretaris en wethouder K.R. Visser gemeenteontvanger, maar de
burgemeester houdt de kas.
26-01-1856. K.R. Visser zal de dagelijkse ontvangsten en uitgaven beheren, want de
burgemeester wil niet meer dan F 866,16 in bewaring hebben. Dit bedrag heeft hij tussen
27-12-1855 en 17-01-1856 gekregen.
04-02-1856. Policiebeambten en de gezagvoerder van de wacht rapporteren, dat de leuningen
van de zuider- of zgn. Pieter Martensbrug gestaag worden gesloopt en vernield. Dit gaat veel
geld kosten.De brug staat geheel afgescheiden en eenzaam en heeft geen functie. G.S. vragen
of men de brug openbaar mag verkopen.
16-02-1856. De commissie van G.S. zegt dat het tekort over 1853 en 1854 F 2300 is. Attama
heeft al F 1015,12 betaald. Het tekort is nu dus F 1284,88. Attama kan aantonen dat hij in
totaal F 991,05 heeft betaald, wat niet is geboekt.
Het tekort is dus nog F 293,83. Hij blijft geschorst tot hij ook dit bedrag heeft aangezuiverd.
21-02-1856. Bij Rudolphus Attama geen kwade trouw nog opzettelijke verdonkering van
gelden, wel onverschoonbare onordelijkheid. Men heeft hem teveel (toe)vertrouwd. Hij heeft
het tekort aangeboden en wil graag dat zijn borgtocht onaangeroerd blijft en wil zijn
betrekking graag houden en belooft beterschap. Mede gezien zijn talrijk huisgezin besluit de
Raad G.S. te vragen R. Attama in zijn functie et herstellen.
A.H. Veldstra vraagt enige hoogten op zijn erf naast J. de Vries te mogen afgraven.
03-03-1856. Na een brief van G.S. zal de Raad een onderzoek instellen naar het belang, dat de
ingezetenen hebben bij het behoud van de Pieter Martensbrug.
A.H. Veldstra heeft ondanks waarschuwingen van policiebeambte Hendrik P. Bakker en
opzichter Hendrik de Boer te veel grond afgegraven. Men zal hem laten vervolgen door de
kantonrechter in Hindeloopen.
G.S. zegt dat opheffing van de schorsing van R. Attama een zaak van de Raad is. Hij wordt
opnieuw hersteld in zijn functies. Men zal wel beter controleren en hij mag niet meer geld in
kas hebben dan zijn borgtocht.
11-03-1856. Brief van de C. d. K bij een request van enige Staverse ingezetenen om de Pieter
Martensbrug niet af te breken. De Raad heeft in haar brief van 4 febr. motieven aangevoerd
om de brug af te breken en er worden dagelijks planken uit de brug gestolen. Besloten wordt:
G.S. vragen om de brug te mogen herstellen ten gerieve van slecht 1 huisgezin dat haar
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schapenweide aan de overkant heeft, hoewel zij een boot gebruiken voor de koemelkerij in de
Zuiderlanden. Het brugje is te klein voor koeien, die drijven ze over de Post. De
ondertekenaars van het verzoekschrift maken geen gebruik van de brug en de schrijver wel
het allerminst. Advies: Afbreken bij herhaalde vernieling.
De schorsing van R. Attama wordt opgeheven. Hij heeft het tekort uit eigen kas aangezuiverd.
03-05-1856. A. Baggerman moet bestek opmaken voor het zuiderbrugje, vanouds zuider
waterpoort.
21-05-1856. Kohier van hoofd. omslag in 5 klassen. Totaal F 206.
De opbrengst van haven-, vuur- en bakengelden neemt af. In 1847 f 1040, in 1853 f 890 en in
1856 f 775.
06-08-1856. De Alg. Armvoogden hebben een aanbod gekregen om al hun oude, bouwvallige
en bijna onbewoonbare gebouwen af te staan. De aanbieder zal de grond afgraven en weer
aanvullen, zodat ze geschikt is voor schapenweide en 12 nieuwe kamers bouwen en f 100 aan
de armvoogden geven. De Raad gaat akkoord, behoudens goedkeuring G.S.
20-10-1856. Bepalingen nachtwacht: Totale loon f 150 en 5 turven per man per wacht. Verder
gelijk.
03-11-1856. De nachtwacht kost veel meer dan voorzien en de vervanging functioneert niet.
Gedurende het wachthalfjaar gebeurden er veel ongeregeldheden. Weer een reglement gelijk
aan het vorige.
08-11-1856. Ook na 28 nov. is het beheer van de administratie van de gemeenteontvanger
onnauwkeurig en wanordelijk. R. Attama is ongeschikt geworden voor de post van secretaris.
G.S vindt dat hij ontslagen moet worden. Attama heeft de missive van G.S. gelezen. Hij wil
graag in functie blijven en biedt aan op eigen kosten een hulp in dienst te nemen. De Raad
vindt deze hulp geschikt en stelt G.S. voor dit plan goed te keuren.
21-12-1856. G.S. vinden dat Attama moet worden ontslagen, maar de verantwoordelijkheid
ligt bij de Raad. Attama verzoekt zelf om ontslag. Zijn physiek gestel veroorlooft hem niet
zijn betrekking naar behoren waar te nemen. Hij krijgt ontslag. B. en W. zullen zijn functies
waarnemen tot er een opvolger is gevonden.
27-12-1856. De Alg. Armvoogden krijgen voor 1857 een subsidie van f 800 en de hervormde
diakenen van f 600.
08-01-1857. B. en W. moesten de boeken van Attama post voor post nalopen. Er ontbrak
F 371,40 die hij binnen 14 dagen zal storten, waarna zijn rekening over 1856 zal worden
goedgekeurd.
02-02-1857. Attama krijgt een acte van decharge voor zijn administratie als gemeenteontvanger van 1843 tot 1857 om zijn borgtocht van f 1000 terug te kunnen krijgen.
J.C. v.d. Kooy moet dit regelen. Notulen 26 maart 1857.
07-07-1857. De Armvoogden willen 10 nieuwe armenwoningen bouwen i.p.v. de geheel
vervallen armenkamers. Graag binnen de kom der gemeente. Ze hebben zelf geen grond, maar
willen een gedeelte der gemeentegrond op het zuideinde. Van sectie A nr. 406 2 roede en 6 el
en van nr. 513 13 roeden en 50 el. De grond voor zover deze nodig is voor deze woningen in
erfpacht. De Raad is akkoord behoudens goedkeuring G.S., die ook akkoord gaat.
11-03-1857. Benoemd tot secretaris Klaas Mientes Althuisius, sub. ontvanger te Heeg. Van
het salaris kan een ambtenaar niet bestaan, maar de gemeente kan ook niet meer geven.
Daarom een verzoek aan G.S. om de betrekkingen van secretaris, gemeenteontvanger en
eerste policieagent te combineren.
26-03-1857. G.S. vinden het niet goed, dat de secretaris-ontvanger ook eerste agent, majoor,
wordt. De Raad: De jaarwedde voor een secretaris-ontvanger is f 200. Dit is niet genoeg en de
burgemeester is te oud om deze functies erbij te blijven doen. Daarom wordt het eerste
voorstel aan G.S. herhaald. Blijven deze difficulteren, dan:
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Salaris secretaris f 200, ontvanger f 150. De majoor of eerste policieagent f 75, waarvoor hij
ook havenmeester moet zijn. De plaatselijke ontvanger ong. f 50 . Om de begroting sluitende
te krijgen moet de hoofd. omslag dan met f 50 worden verhoogd.
08-04-1857. G.S. blijven difficulteren. Nu wordt het tweede plan aan G.S. voorgesteld.
20-04-1857. De rekening van Attama over 1855 goedgekeurd. Althuisius tekent.
08-05-1857. Althuisius legt de eed af en begint direct.
Reglement voor het beurt of veerschip L’warden – Stavoren.
Vertrek donderdagmorgen om 7 uur uit Stavoren, vrijdag om 12 uur terug uit L’warden.
Borgtocht schipper f 200. Vervoer van vracht en personen. Iedere passagier mag 2½ pond
bagage meenemen. De schipper mag ook bestelloon rekenen voor het bezorgen van vracht.
Tarief van vrachtlonen. 18 pagina’s. Alfabetisch. Dit reglement in overleg met L’warden.
Vb. aardappelen ½ mud f 0,10; bigge of speenvarken f 0,15; bootschap mondelijks f 0,05;
geld los en op wissel per 100gld f 0,25.
De heer Krabbendam vindt dat hij te veel hoofd. omslag betaalt, ook in vergelijking met de
burgemeester en S. de Roos. Hij verdient f 500 à f 600 en de burg. f 400 en deze heeft ook
nog een landhoeve. W. Korenstra vindt ook dat hij te hoog wordt aangeslagen, maar de hoeve
van de burg. is slechts 11 bunder en de opbrengst f 400. De burg. verdient dus maar weinig
meer dan Krabbendam. Verzoeken afgewezen. De hoofd. omslag over dit jaar f 562,70. Het
wordt op 15 juni 508,33½.
Het Raadhuis is bouwvallig. Besluit: Het Raadhuis in voldoende staat laten herstellen en de
provincie om een subsidie of voorschot vragen en een gedeelte bewoonbaar maken voor de
secretaris tegen een behoorlijke huur.
Politiebeambte P.H. Bakker vraagt een gratificatie en verhoging van traktement. Hij heeft het
werk van de eerste politieagent gedaan. Hij wordt per 1 jan j.l. benoemd tot eerste politieagent
en havenmeester voor een traktement van f 100. Jan Koehoorn zal hem vervangen als
lichtwachter. Politieagent is geen dagtaak. Nu niet en vroeger niet. De vorige agent was ook
secretaris en ontvanger. Verder is er een nachtwacht. De post van tweede agent wordt opgeheven. De vorige eerste agent was ook secretaris en kon wel wat hulp gebruiken. Dat is nu niet
meer nodig. De uitgaven worden mede gedekt door de verkoop van aarde.
15-06-1857. Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur te Stavoren.
Onderstand aan mensen, die geen hulp van de kerk krijgen. Het bestuur bestaat uit 3 leden en
een boekhouder, door de gemeenteraad benoemd uit een voordracht van 2 personen. De
boekhouder verdient f 20 per jaar. Het bestuur bezoekt armen persoonlijk om onderzoek te
doen naar hun situatie. Het bestuur maakt jaarlijks een begroting en rekening. Men is
verplicht een benoeming in het armbestuur aan te nemen. Bij weigering volgt een boete van
f 10 tot max. f 25.
Verordening van de plaatselijke politie.
Neergooien as en vuil. De vuilnisman komt op woensdag en zaterdag langs. Geen traktement,
maar hij mag het vuil houden. Ieder moet zijn eigen straat of wal onderhouden. Bij afbraak 10
jaar verantw. voor scha aan belendende percelen. Bij gladheid strooien. Een bit kappen. Straat
wieden. Na 10 uur niet tappen. Dit voor Herbergiers, logementhouders, koffiehuis- en
kroeghouders en tappers. Dan wordt de klok geluid.
Verordening voor de havenmeester: Zich voorzien van 100 loodjes, 1, 2, enz, die de
sluiswachter weer moet inzamelen. Hij mag touwen kappen. Aanleggen: Aan de zuidkant der
sluis 5, aan de noordkant 1, naast de huizinge van de zathe van Siedzes 3, aan de kraanpolle 5
en langs het Bolwerk 2 schepen naast elkaar.
Verordening voor het lossen van turf. Er komt een turfmeter. Hij zal geijkte, door de
gemeente aan te schaffen maten moeten gebruiken. De schipper moet hiervoor per 10 ton turf
een cent aan de agent van policie betalen.
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Het smidshuis is oud en bouwvallig. Er is geen geld voor herstel, daarom wordt de huur
gehalveerd.
De grondpacht voor de te stichten armenwoningen op gemeentegrond wordt f 2,50 per jaar
12-08-1857. Op de begroting van 1857 komt een bedrag voor van f 620 wegens de verkoop
van aarde. Ook particulieren graven veel grond af. De gemeente krijgt zo een ongeregelde
ligging, die meer egaal moet worden. De afgegraven grond is lager en daardoor vruchtbaarder, omdat ze meer water krijgt. De gemeente heeft geld nodig voor het herstel van wallen en
bruggen. Dit kan door de verkoop van meer aarde. G.S. vragen om te mogen afgraven:
. Een stuk grond op de voormalige Dubbele Buurt, 22 el lang en 17 el breed. Kad. A nr. 33.
. Een stuk langs de Delft en Achteromsdelft, lang 64 el en breed 10 el. Kad. A nr 557.
. Een stuk van de zgn. Schans, vanaf het Stegerspadje tot aan het hek van S.H. de Roos, nabij
de Koebrug, 160 el lang en 12 el breed. Kad. nr.1. Dit zal totaal wrsch. F 1272, 80 opleveren.
01-09-1857. J.C. Kooy afgetreden als wethouder en raadslid. K.R. Visser wordt herbenoemd
als wethouder. A. Baggerman wordt wethouder en S.R. Kuperus het nieuwe raadslid.
Op voorstel van J.A. Franckena komt er een jaarlijkse veemarkt.
De secretaris doet het aanbod om gratis toezicht te houden op het afgraven van grond.
Opzichter Hendrik de Boer kreeg hiervoor een procentsgewijze beloning. Onlangs ruim 93
gld. Het aanbod van de secr.betekent dus een aanzienlijke besparing en de Boer krijgt ontslag.
De wed. R Attama verkeert in hulpbehoevende omstandigheden. Zij krijgt, behoudens
goedkeuring G.S. het secretarisloon over de eerste 3 maanden van 1857. De burgemeester
heeft dit werk in die maanden gratis gedaan. De Raad heeft medelijden, maar Franckena en
Kuperus zijn tegen.
23-10-1857. G.S. maken bezwaar tegen dit plan. Ze vinden een gratificatie uit de post
onvoorzien wel goed. De burgemeester is ziek, deze heeft het werk van secretaris wel gedaan,
maar het werk van gemeenteontvanger is door een ander waargenomen. Tiemstra en Buma
zijn van gedachten veranderd en zijn nu ook tegen. Het voorstel van G.S. wordt verworpen en
de wed. krijgt geen gratificatie.
De Alg. Armvoogden krijgen voor 1858 een subsidie van f 940 en de Herv. Diaconie f 550.
Voorwaarden voor e verkoop van grond, bij opbod en publieke inschrijving.
Bij e eerder genoemde percelen wordt op voorstel van K.R. Visser gevoegd:
. Kad. A nr. 411 en 515 aan de westkant van de Delft, groot 8 roede en 24 el. ( Particulieren
hadden deze zomer het terrein naast de burgemeester ter afgraving verkocht).
. Percelen aan de Schans vanaf de huisinge van Jan Koehoorn tot zuidwaarts voorbij het
Stadsstegertje in 5 percelen.
. Op het eind van en lopende langs de Vooroms en Achteromsdelft op en in de nabijheid van
de Dubbele Buurt in 3 percelen.
. Een erf en voorwal aan de westkant der Delft tegen het erf van Jantje de Groot.
19-12-1857. Onderstand van mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten. In natura en aan
een max. gebonden.
G.S. verleent geen subsidie voor het herstel van het stadhuis, maar wil dit zo gauw mogelijk
op afbraak verkopen. Dit besluit leidt tot grote bevreemding in Stavoren, want de stad en de
zeelui missen een baken en het aanzien van de stad gaat ook achteruit.. Andere gemeenten
krijgen ook subsidie, bijv. voor de aanleg van grindwegen en waar moet het archief heen?
De gemeente wil het stadhuis in ieder geval graag tot juni 1858 behouden. De stad heeft de
provincie in 1826 en 1827 ook geholpen bij het aanleggen der zeedijk, door zijn kostelijke
bolwerken hiervoor af te staan. De gemeente kan de verbouw niet zelf betalen. Daarom
verzoek aan G.S.: Of
a. Subsidie tot het bedrag der waarde van het stadhuis.
b. Verkoop aan de gemeente uit de hand, niet openbaar dus.
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c. Vergunning om het westelijke bolwerk te mogen verkopen om hier de vertimmering
van te kunnen betalen.
Hendrik P. Bakker krijgt alsnog f 21,25 voor politiewerk gedaan voor R. Attama.
Hendrik C. de Boer krijgt een gratificatie voor 3 jaar opzicht bij de afgraving van gronden ten
oosten van de Delft en van f 5 wegens het gemis van grasland door de bouw van armenwoningen op land dat hij gebruikte.
De door Jelmer Tonissen bewoonde woning zal worden verhuurd.
27-02-1858. Verhuring grasgewassen. Het perceel van het nieuwe armhuis is kleiner.
Belasting op turf. Fabrieken en trafieken hebben vrijstelling. De invoerders en meters moeten
opgave doen van de soort, klasse en hoeveelheid turf. K.R. Visser: De verhouding van de
belasting op de turf deugt niet. Van harde turf 10 cent per ton en van eerste soort lange turf
maar 2 cent. Dit is willekeurig.
Er is een verdeling van eerste en tweede soort turf, elk in 3 klassen.
Er komt 2 keer per jaar een veemarkt. Op 1 mei en de eerste zaterdag van november. Het
marktgeld is van 2½ cent tot 10 cent per dier. Castelein Jelsma stelt de wallen voor zijn beide
gebouwen beschikbaar.
Kohieren van hoofd. omslag. Wiebe Mulder protesteert. Hij is te hoog aangeslagen, heeft
geen vast werk, alleen lammerenhandel in het voorjaar. Frans Sybrandy heeft maar een klein
winkeltje en protesteert ook. Er komt een geheel nieuw cahier met 7 klassen en een totale
opbrengst van f 508,83½. Dit wordt later f 499,50.
Anne Veldstra, die zijn hond voor jacht gebruikt krijgt geen vrijstelling van hondenbelasting.
Hendrik C. de Boer vraagt een verhoogde gratificatie voor het opzicht van de afgegraven
grond. Afgewezen. Franckena stemt wegens familieomstandigheden niet mee.
16-03-1858. Protesten tegen de hoofd. omslag van Willem de Haan, (zijn vrouw draagt
slechts een blikken oorijzer) en van Evert Elzinga. Beide afgewezen.
Herziening verordening op het afgraven van gronden: Aan de Delft 80 duim boven Z.P en aan
de zeedijk 2 el boven Z.P. Verder ong. hetzelfde als vroeger.
Verordening op het begraven van lijken: Burenhulp verplicht, ook voor het dragen. Wie geen
hulp of bijstand wil verlenen moet zich op eigen kosten laten vervangen. Aangeven op het
gemeentehuis door beide naastwonenden.
Verordening op de nummering van gebouwen: Nodig door de aanbouw van woningen, die
niet genummerd zijn en de ongeregelde nummering. Elk huis heeft een kadasternr. en een
huisnr. Dit moet bij de hoofdingang worden geverfd. Elk nieuw huis krijgt het volgende nr.
10-04-1858. G.S.: Maatregelen nemen bij de verkoop van het gemeentehuis om een plaats te
vinden voor vergaderingen en berging van het archief. De Raad richt zich tot Prov. Staten met
hetzelfde verzoek als op 19-12-1857.
Armvoogden: Jacob Jans Visser, visser, Abe Zwaagstra, onderw. en Willem de Haan,
aannemer. Boekhouder wordt Abe Zwaagstra.
De raapster voor turf worden afgeschaft.
De Koebrug is aan herstel toe. Een commissie zal dit opnemen.
De postdirecteur te Bolsward vraagt een geschikt persoon als bestelhuishouder. Wethouder
K.R. Visser wordt gekozen.
22-04-1858. Het verzoek van de Raad van 19-12-1857 is afgewezen.
Het Bolwerk dient tot zeewering der Provincie. De Raad zegt dat er al een dijk voor ligt en
wil Prov. Staten vragen om het Bolwerk na taxatie te ruilen tegen het Raadhuis.
G.S.: De Raad heeft niet de bevoegdheid om burenhulp te verplichten. De Raad trekt de
verordening niet in maar legt ze voor aan Z.M.
Reglement veerdienst Sneek – Stavoren v.v. goedgekeurd.
Verzoek aan de stoombootrederij Harlingen – A’dam om Stavoren ook aan te doen.
Begroting herstel Koebrug voor de openbare aanbesteding.
Achtste notulenboek 19e eeuw, blz. 5

Kleine stroken grond, die renteloos liggen worden verkocht.
01-05-1858. Af te graven gronden. Voor 1 juni moet het Koepoortspad worden afgegraven
om de algemene reed in orde te krijgen. De andere gronden worden in het najaar afgegraven.
Het herstel van de Koebrug moet f 85,33 kosten.
12-05-1858. Na een schrijven van G.S. wordt de verordening op het begraven ingetrokken.
28-05-1858. J.A. Kat, boer te Molkwerum, krijgt een jaar langer de tijd om de door hem van
de gemeente gekochte grond af te graven.
24-07-1858. Rekening over 1857 goedgekeurd met een nadelig saldo van f 252,00½.
De wed. David Mackay is op 19 mei 1858 vertrokken naar Workum.
Reglement voor het veerschip Sneek – Stavoren v.v. ( in overleg met Sneek).
Een goed overdekt en dicht schip voor personen en goederen. Vertrek van Stavoren, maandag
om 10 uut en van Sneek, dinsdag om 12 uur. Borgsom f 200. De schipper ( of knecht) moeten
behoorlijk kunnen lezen en schrijven. Tarieflijst voor vracht, 16 pagina’s. Commissaris
beurtveer naar L’warden en Sneek wordt Althuisius. De veerschipper is D.A. Demmer.
Meer grond afgraven omdat de gemeente inkomsten tegenvallen.
21-08-1858. De Alg. Armvoogden krijgen in 1859 een subsidie van f 1260.
G.S. hebben het besluit tot verkoop van het gemeentehuis voorlopig opgeschort en wil het nu
tegen een billijke prijs aan de gemeente verkopen. De gemeente moet ook aangeven hoe ze de
koopsom denkt te betalen en een voorlopig plan maken voor herstel of nieuwbouw.
De Raad: We kunnen niet meer dan f 50 per jaar aflossen. Plan: Het gebouw herstellen en de
Hervormde Gemeente vragen of zij een gedeelte wil overnemen en daarin een kerk te stichten.
08-09-1858. De Kerkvoogden van de Herv. Gem. willen het Raadhuis niet als kerk. Ze
hebben al plannen voor nieuwbouw en de steun van het Prov. Kerkbestuur. Bovendien is het
Raadhuis te klein. De Raad is het hier niet mee eens. De Herv. Gem. telt ong. 500 zielen en
dus is een kerk voor 200 mensen ruim groot genoeg, maar de Raad moet zich hier bij
neerleggen. De stad heeft zelf geen geld en besluit de Koning om hulp te vragen.
De pijp bij Wiebe Mulder is in lijdende toestand. Opname kosten herstel brug i.p.v. pijp
f 700. Kosten beschoeiing Schans over 120 el f 435.
23-09-1858. Begroting 1859. Huur: J. Ponissen betaalt f 24 huur. A. Faber betaalt voor de
smederij niets, omdat hij vindt dat het pand onbewoonbaar is. Men zal hem dwingen en
anders er uit zetten.
08-10-1858. Het hoofd der school heeft over de laatste 5 jaar een gem. aantal leerlingen van
96 en aan schoolgeld f 336,24½ opgegeven. De hoofdond. heeft een jaarwedde van f 300.
De minister heeft in 1857 bepaald dat de minimum jaarwedde voor een hoofd f 400 is. Hier
moet dus f 100 bij. Bovendien is er een kwekeling die ook f 150 kost. Besluit: Op de
begroting een post van f 250 en G.S. vragen om subsidie want Stavoren heeft dit geld niet.
Reglement voor de commissaris van het beurtveer. 17 artikelen. O.a. Hij moet zorgen voor
een goed locaal als kantoor en voor een pakhuis en hij moet boekhouden.
Sennip krijgt de levering van turf voor het gemeentehuis en de school voor 37½ cent. Per ton?
10-12-1858. Benoemd tot Alg. Armvoogd: Jacob Jans Visser.
Over de school: Men probeert te bezuinigen. Een kwekeling uit eigen gemeente zou
goedkoper zijn, maar behalve Kornelis Fortuin is zo iemand moeilijk te vinden.
15-01-1859. G.S. wijst het verzoek om Rijkssubsidie voor het herstel van het Raadhuis af.
In het weduwenfonds benoemd: Franckena en Buma. Wethouder Baggerman is op
29-12-1858 overleden. De Herv. Diakenen krijgen geen subsidie meer van de gemeente. Dit is
bij de wet verboden. Ze dragen hun armen daarom over aan het Alg. Burgerlijk Armbestuur.
03-02-1859. G.S. dringt opnieuw aan om het Raadhuis tegen een billijke prijs over te nemen.
De gemeente heeft het geld niet, maar zal de Prov. om een prijsopgave vragen.
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09-03-1859 en 17-03-1859. G.S.: Prov. Waterstaatsopzichter Wiebe Hiddes Korenstra moet
met de door de Raad aangestelde deskundige, Rinke Jans v.d. Veen uit H’loopen, het
gemeentehuis taxeren.
Jolles v.d. Werff verzoekt het gemeentebestuur hem op grond van art. 68 der Armenwet te
ontslaan uit de kolonie Ommerschans. De gemeente houdt dit verzoek aan.
Gevaarlijke toestand der Koebrug. Timmerman de Vries zal hem voor f 85,33 herstellen.
04-04-1859. R.J. v.d. Veen is ziek.Moet er een andere deskundige komen?
De secr. krijgt een jaarl. gratificatie van f 20 voor werkzaamheden in de schoolcommissie.
04-05-1859. Nieuw raadslid: Jentje Kornelis Kooy, nieuwe wethouder: J.A. Franckena.
J. v.d. Werff zat wegens zijn gedrag en losbandigheid op de goede plaats, maar de kosten
bedragen voor de gemeente f 45. Zijn ontslag is als hij zich wil beteren voor de gemeente van
groot belang. Hij vraagt ook nog om reisgeld, f 2 à f 2,50. Besluit: Eerst ontslag aanvragen en
dan reisgeld bepalen.
De tollen op de haven-, vuur- en bakengelden worden opnieuw vastgesteld. De heffingen
worden iets verhoogd om de uitgaven te kunnen dekken. Geringe ontvangsten door de geringe
diepte der binnenwateren en havenmond. De scheepvaart is de laatste 2 jaar achteruit gegaan.
Als het grote scheepsvaarwater L’warden – Harlingen klaar is ontvangt de gemeente nog
minder.
23-05-1859. Buitengewone vergadering. J.D. Duif en W.H. Korenstra hebben het gemeentehuis getaxeerd op f 671,42. De Raad vindt dit billijk en accepteert het Raadhuis voor deze
prijs en vraagt uitstel voor het indienen van een plan van aflossing en een plan tot herstel of
nieuwbouw. De Raad wil eerst deskundigen raadplegen.
Wettelijke regeling voor het kaaigeld. Dit is voor het inschepen en ontschepen van vee. Voor
een paard 20 cnt, voor een koe 15 cnt enz. De afgelopen jaren was de opbrengst gemiddeld f 2
nu misschien f 3.
Brandmeester Kornelis de Roos ontslagen, omdat hij in gebreke blijft zijn plicht te doen.
Boete f 2 en nieuwe brandmeester, nl. timmerman Symon de Vries.
Maatregelen ter voorkoming en blussing van brand. Reglement.
01-06-1859. Brugwachter Jan Koehoorn vraagt een loonsverhoging van 10 cnt per dag zolang
de Harlinger vaart wordt geslat. Hij krijgt in de maanden mei en juni 10 cnt per dag meer.
G.S.: Wilde Raad het gemeentehuis voor f 671,42 + de kosten overnemen, dan opgeven hoe
men denkt te betalen en of men wil herstellen of nieuw bouwen. De Raad: Aflossen in 20 jaar,
zonder rente, dus f 33,57 per jaar en een nieuw gemeentehuis op dezelfde plaats en het oude
materiaal na de afbraak zo mogelijk weer gebruiken. Kosten tussen f 400 en f 600.
Jan Dirks Duif vragen om bestek, tekening en begroting te maken.
22-06-1859. De begroting van Tjomme de Jong à f 1134,28 is te hoog. De Jong wil wel
ruilen. Zijn huis tegen het gemeentehuis. Hij wil dan 400 gld toe en zet er voor f 100 een
torentje op. De gemeente wijst dit af, ze heeft nog een inschrijving op het grootboek der
Nationale Schuld van f 6600 en besluit hiervan f 2600 op te nemen voor het gemeentehuis,
herstel der Koebrug en vernieuwing der noorder waterpijp.
Bij inspectie der zeewering zijn ook de afgravingen in Stavoren gecontroleerd door G.S. en de
C.d. K. Anne Veldstra heeft zijn erf op brutale wijze afgegraven. Er is al tweemaal een
proces-verbaal opgemaakt maar zonder resultaat. Men zal zich nu tot de kantonrechter
wenden. De putten in de Schans en de Achteromsdelft bij Harmen de Roos zullen opnieuw
worden aangevuld met aarde van de Schans. Het toezicht wordt uitbesteed aan Piebe v.d.
Werff, of anderen die toch geallimenteerd zijn. Dit aan G.S. berichten en erbij zeggen dat
opzichter Korenstra de zaak verreweg vergroot en te hoog opvoert.
18-07-1859. Rekening 1858. Nadelig saldo f 205,15.
Opbrengst verkochte aarde ( ook Koebrugspad) f 2678,19. Na betaling van achterstallige
rekeningen bleef netto f 2183,16 over.
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Invoer van zeevis. Inwoners verkopen uit de hand, voor het aangaan der afslag en misbruiken
ze de vismarkt. Bij afslag moet 10 % der waarde en anderzints 50 % worden betaald. De
opbrengst is gering. De laatste 5 jaar gem. f 5,12 en dient tot bestrijding van de onkosten van
onderhoud van vishuis en visbank en voor toezicht.
30-07-1859. Na opmerkingen van G.S. wordt de heffing op zeevis afgeschaft. De opbrengst
was toch al gering.
Veel – gegronde – klachten over de beurtschipper. Hij moet een borg stellen van f 400.
24-09-1859. Missive van de Off. Van Justitie te Sneek. De cipier van Sneek maakt melding
van het wangedrag van 2 Staverse policiedienaren. Ze hadden misbruik gemaakt van sterke
drank bij de begeleiding van een arrestant naar de Sneker gevangenis. Na een schorsing
worden ze weer in hun ambt hersteld. De eerste policieagent was hier ook bij.
Het gemeentehuis wordt voor f 3000 verzekerd tegen brand in Woudsend.
Jan Jacobs Visser krijgt een aanstelling als gaarder der Koebrugtollen en het haven-, vuur- en
bakengeld voor f 152,40.
G.S. dragen het gemeentehuis, kad. A nr. 391 over, maar niet de voorwal, kad. A nr. 390 en
het erf kad. A nr. 506. De Raad wil het bestaande gemeentehuis nu weer opknappen.
Korenstra moet bestek en begroting maken. G.S. vragen informatie over deze kadasternrs.
Wegens grote verbetering der smederij wordt de huur opgevoerd tot de oude prijs van f 30.
13-10-1859. Klaas Reinders Kooiman wordt raadslid i.p.v. Siedzes die heeft bedankt.
Stavoren sluit zich aan bij een verzoek van Enkhuizen aan het Rijk om een stoombaggermolen aan te schaffen om de vaarwaters te verbeteren. Voor de Staverse haven ligt een
droogte van ong. 25 el.
03-12-1859. In de zomervergadering zullen G.S. besluiten over de voorwal en het erf van het
gemeentehuis.
Jan Minzes de Jong, pachter van de haardas en vuilnis, geeft aan dat hij voor de betrekking
van turfdrager meer aan de gemeente wil opofferen dan hij als pacht geeft voor de haardas en
vuilnis.
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