
tn d.e vacat[re R.Oost word.t met g van de 11
heer a. Hil-brink te fiendeveen. 3 stemmen word.en
H. van Dalen te ?iendeveen.

De voorzittet deelt med.e, den benoemden bericht te zullen zer
met verzoek om mede te cleelen, of zíj deze benoeming aanne&en,

Woningbouwn.
Aan de ord.e komt de voordracht van Burgemeester en 1ïethouiters

ke benoeming bestuursleden nleiler Wonlngborwn. Het eollege draagt
benoeming voor: a. in de vacature dÍ. 0osterveld.: 1. H.?lenter te H

halen; 2. l.Gils te Holthe; b. in d.e vacature .À. Hidàfig, 1=.;
Goor te Beilen; 2. H. Yeenstra te Beilen. In d.e eerste vacature ve
de heer H-Pl-enter B stemrnen en de heer l.Gilo j stemmen, zood.at ee
genoende is benoemd. 0p een desbetreffende vraag van den voorzitte
verklaart de heer ?l-enter zijne benoe.ming aan re nemen. ïn d"e twee
eature verkrijgt de hEer J. van Goor 10 ste.nnen en d.e heer H. Veen
1 'steIIirzcodat eerstgenoemd.e is benoemd. De voorzitter d.eelt mede, ,

d'gtbenoemde schriftelj-ik bericht zal- vrorden gezond.en met verzoek ol
de te deelen, of hÍj deze benoeming aanneemt.

Nr. 6. Eervol ontslag onderyvijzeres aan d.e openbr
lagere school te Beilen.

Mej. J.Schaafsma vraagt bij schrijven van j Mei 1946 eenrol ol
slag als ond.erwijzeres aan d.e openbare lagere school te Beilen, we.
gens benoeming a1s zood.anig aan de openbare lagere school- te Terbar
Burgemeester en Wethouders stel-Len voor met ingang van een door bu:
meester en wethoud"ers te bepalen datum. Ie heer Plenter wil niet ni
ten sijn verwondering er over uit te spreken, dat deze onderwi jzer<
die slechts enkele weken alhier in functie is, nu reeds weer d.e Ger

te gaat verlaten. Hij vindt dit van betrokkene onverantwoord.. Hij !

er prijs oPr dat haar dit medegedeeld wordt. !e voorzitter zegtrdar
Bnrgemeester en ïitethouders zidn hiermede wel- kunnen vereenj-gê[r en
deelt mede, mej. Schaafsma op haar minder voorbeeld.ige houding te 2

len wi j zen 
"

Overeenkonstig hei voorstef van Burgemeester en }ïethouders wor
d.aarop zonder hoofd"erijke stenming met algemeene stemms4 besloten
gevraagd.e ontslag te verleenen met ingang van een door Burgemeester
en F{ethouders te bepalen ilatum.

Ïtr ' 7 ' Eervol ont sl ag__qn_de ntr L f, nere s Be iIen..
Mej. A.E.C. Eartt vraagt bij schrijven \rarr 25 Meí 1946 eêrvol-

slag als onilerwijzeres aan d.e openbare lagere sehool- te Beilen, we€
benoeming bij het openbaar rager ond.erwi js te rs-Gravenhage.

0p voorstel van Bargemeester en Wethouders worilt zond.er hoofde
-ke'-

s t etnmen b enoe md, ,

uitgebr acht op de

Bego eming be s t lrqrsl ed.en S t i cht ine rr Be ile r


