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Het voorstel tot procedeeren tegen do Wed J C 

C Joehem   Kroon ter zake van schaderijding aan een 

motorwalen der R 

Het voorstel tot procedeeren tegen A Monster ter 

ƒake van schader ding aan een lantaarnpaal aan den 

Parallelweg 
De heer Kr v anger (R informeert of 

bet mogelijk ia dat de Raad spoediger wordlt imge 

Mdhft ov«r dien afloop van processen 
De voonzitrter zal diit verzoek in het cottage b« 

 ipretaen 

De voorstellen worden x aangenomen 

Het Ar Jan BntgeriBuis 

Het voorstel tot procedeeren teg«n de eigenares van 
het pand Heemraadssingel No 159 (dr Jan Rutgers 
huis ter zake van de in strijd met de verkoopswaar 
den van den grond aan dat pand gegeven bestemming 

De heer Menist (r zou giaane vernemen 
waarom m«n wil procedeeren Spr vermoedt dat 

het plan tot procedeeren alleen i« dngiesev’en dooide 

de an’tiipatlhie vian het ooilege togen den Nieuw Mal 
thu«i Bond De motiveertog van B en W 
< at de bestemmiinig In strijd ie miet de verkoops 
ƒwaairdSen van dien grond noemt *pr een emoeeje 
Spr stolt den Raad voor niiet te besluiten tot het 

voeren van een proces Ben aantal bewoners van den 

Hee naast het dir Jan Rutigenshuis 
beeft trouiwien» een adres gezonden aan dien Raad 
waarin zij zeiggen dat het consultatiebureau van 

het Dr Jan Rutigenshuiis de woonwijk raiet schaadt 
en sipr verwondieTt er zich slechts over dat hij on 

der de  nderteek’enears ook niet dien haam van dien 

voorzitter als bewoner van dien Heamiraadssingel 
aantreft 

O <fcn Heemraac sisiTi ie toch ook geveMi’gid de 

Incassobank de Rotterdamiscthe Sociºteit en hetOhr 
Tehuis voor damee welke tnistelldmgten door het 

dinuk verkeer toch evienigoed eien ruetiige wc-onw k 
zouden stihaidem ale hat consultatiebureau 

iMt Fmiin twijfelt aan den uitslag van het prooee 
ieeat sbw voor On dlie omistandigtoeid adht spr 

temeer procedeeren niet wemschelijk 
De heer Donker (*mJ riet het rwaartepoint in 

het al of nieit verleenen van verg’unn’i’ns door B en 

;W oim van de verkoopwaarden eif te wUken Dat had 

in dilt geval kumnen geis hieden zooals herhaaldelUk 
lis geisohied o ten aanzien van de Incassotoanik Nu 
Is er twijfel en daarom stelt epr voor niet tot proce 

deepen te besluiten 
,De heer B e e s e r (v beochourwt het voorstel 

ihet de gedachten aan het spreekwoord :   Ale men 

een hond wil slaan Stan men wel een etok 

vinden 
Spr betwijfelt echter of men met den gevonden 

«tok den hond wel kan raken en daarom zal htj tegen 

het voorstel stemmen 
De heer Reuderink (comm sluit «ioh aan bij 

bet betoog van den heer Menist 
Weth De Jong (a zegt dat de redevoeringen 

van de heeren Menist en Reuderink hem niet hebben 

bevallen omdat de heer Menist een gedeelte van de 

meendng van den heer Fruin voorlas 

In een gegoede wijk vindt spr het een ramp als er 

een communistisch bureau komt Er zijn nu eenmaal 

In de stad talrijke huizen waarvoor de grond is ver 

kocht door de Gemeente onder bepaalde voorwaarden 
In deze tijden trachten de eigenaars van de panden 

<Jie zijn bestemd voor heerenhuizen deze een andere 

bestemming te geven garage winkel apotheek enz 

Pas nog is een aanvraag behandeld om het pand van 
Merkes in Dijkzigt te bestemmen voor sinaasappelen 
bureau annex drukkerij Het geval met de Incasso 
Ibank is destijds langdurig bekeken en er is vergun 

ning gegeven omdat het een zeer groot heerei huis be 
treft waaraan geen behoefte is Ten aanzien van het 

dr Jan Rutgershuis hebben B en W unaniem bezwa 
ren gemaakt tegen de afwijking van de verkoopvoor 
waarden Laat men deze afwijkingen toe dan is het 

hek van den dam Daarom raadt s-pr aan voor 
etel tot procedeeren aan te nemen 

De heer Sch rmann vindt het voorstel een on 

eerlijk iets Men zou moeten procedeeren tegen iede 

ren bewoner van den Heemraadssingel Spr weet 
ƒwel dat het college niet wil optreden tegen den 
Nieuw Malthusiaansche Bond maar men moet zelf 

den schijn vermijden En in dezen tijd Is toch aller 

minst behoeft' aan groote heerenhuizen 
Het voorstel tot procedeeren wordt m«t 18 tegen 

24 stemmen verworpen» 

Beg-ellnjf tekorten op de begrootinff 1933 

De voorstellen tot regeling van tekorten op de be 

irrootAig 1932 
Worden z h st aangenomen 

Credieten 

Het voorstel tot het toestaan op de begrooting 1933 
van een aanvullend cr ad  60 ten behoeve 
van de stichting van een electrisch gemaal ca voor 

het waterschap  De Koedood 
Het voorstel tot het toestaan op de begrooting 1933 

van crediet ad   6400 voor verdere eerste inrichting 
van de school voor u B No 12 

Worden z h st aangenomen 

Avondnaaischolen voor matsjeo 

Het voorstel tot regeling op de begroeting 1932 en 

1933 van de ontvangsten en uitgaven ter zake van het 
penstoenfonds der voormalige Vereenaging  Avond 
naaischol voor meisjes 

Wordt z h st aangenomen 

Subsidie Consultatiebureau voor Alcoholisme 

Het afwijzende praeadvies op de subsidie-aanvrage 
Tan het Consultatiebureau voor Alcoholisme 

De heer Dij k (s schetst het nut van het bureau 
en zegt dat het hem zou spuien indien het bureau 
geheel of gedeeltelijk z n werkzaamheden zou moe 
ten stopzetten bij gebrek aan middelen 

Spr dient daarom namens zijn fractie een voorstel 

in om een subsidie aan het bureau te verleenen 
over 1933 van   2200 

De voorzitter merkt op dat de zaak beslist 

is bij de behandeling van de begroot ig De meerder 

heid van den Raad heeft toen uitgemaakt dat de fi 

nancieele toestand van de gemeente het toekennen 

van een subsidie aan het Consultatiebureau voor Al 

coholisme niet toeliet Dit voorstel is dus terugko 
men op een genomen besluit en dat ontraadt spr 

De heer D   k meent dat de Raad ook is terugge 
komen op een besluit inzake de subsidieering van 
het Bureau voor Rechtsbijstand Spr meent overi 

gens dat bij uitzondering in dit geval het terugko 
men op een beslissing gemotiveerd is 

De ’voo ri i 1 1 e r bestrijdt de opvatting van den 

heer Dijk en brengt diens voorstel in stemming 
Het voorstel-Dijk wordt met 18 tegen 23 stemmen 

verworpen 
Het afwijzend praeadvles wordt i h at aangeno 

men 

Onderwtfi 

Het voorstel tot het verleenen van een voorschot 
op de vergoeding ex art 101 der Lager-onderwtfswet 
voor het jaar 1933 aan de bijzondere lagere school 
Wordt z aangenomen 

Wflilg-la  profiel tu ft Voorflblaak 

Het voorstel nopens wijziging van het profiel van 
de Noordblaak wordt z aangenomen 

De heer Van Kranenburg (s zou er voor 
zijn om dit voorstel maar aan te houden totdat men 
een volledig overzicht krijgt over den toestand in 

wording aan de Noordblaak en Vischmarkt Wij heb 
ben nu alleen het profiel vast te stellen tusschen 
Beurs en Keizersbrug maar men weet niet hoe de 

aansluiting zal worden naar Gerzon en den Coolsin 
gel Spr vraagt geen uitstel opdat men ook aan 

de Noordblaak kan opschieten doch spr dringt aan 

op ruimere voorlichting omtrent de plannen 

De heer Hudig (v heeft eveneens bezwaren 

tegen de partieele voorstellen Men weet niets van 

de verdere plannen ook niet ten aantien van de tram 
en daarom dient spr een voorstel in tot aanhouding 
zoolang hU niets weet omtrent den komenden toe 

etand tussohen Coofeangel en Keizerstraat 
De heer v d Brule O herinnert er aan 

dat de Baad heeft besloten tot verbreeding van de 

Blaak en dat die 
verbr-eedinggereed gereed ia De verbreede 

weg moet nu worden bestraat en dat prejudiceert 
niets omtrent de verdere plannen Er is nu een zand 
troest n op de JBJaaJc en daarom is uitstel onge 
wensen t 

_ ~  "  iet met d heer 
Hudig’ 

dat men w een partieel voorstel in den 

Raad krijgt en hij informeert of er iveds nadere plan 

nen zijn 

De heer Ter Laan (s onderschrijft *e bezwa 

ren van den heer Van Kranenburg HU vraagt sich 
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