17.

De gemeentelijke begroting voor het jaar 1836

Op 24 september 1835 droeg het plaatselijk bestuur van onze gemeente de budgetrekening - of met
andere woorden hun begroting - over aan de heer commissaris van het district Veurne. Het document
werd ondertekend door burgemeester Victor Pius Buylaert, de raadsleden Engelbertus Ketelers, Pieter
Hosten, Benedictus Degraeuwe, Carolus Vandecasteele en de secretaris Janssens.
Ook reeds in die tijd kwam het er voor alle besturen van gemeenten of steden of op nationaal niveau
op aan van in evenwicht te blijven wat de inkomsten en uitgaven van centen betrof. De
budgetrekening van dat jaar is een acht bladzijden tellend document met overzicht van alle inkomsten
en uitgaven zoals die gebeurden of te voorzien zijn.
Het voorblad van het document weet ons te melden dat Pervijze op dat ogenblik 1180 "zielen" telt.

Deel van het voorblad

Een eerste hoofdstuk van de eerste afdeling van de plaatselijke ontvangsten gaat over de
buitengewone ontvangsten die meetellen voor het komende jaar. De voornaamste post hiervan is het
batig saldo van het vorige jaar en het jaar daarvoor. Voor 1835 was er een batig saldo van 2.227,-fr
en voor 1834 was er eveneens een batig saldo van 789,-fr wat op een totaal komt van 3.016,-fr.
Hierbij komt nog 42,-fr aan politieboeten die werden geïnd. Zo konden onze gemeentebestuurders
hun begroting aanvatten met een overschot van 3.058,-fr.
Hoofdstuk 2 van de plaatselijke ontvangsten heeft het over de gewone plaatselijke inkomsten en
vermeld vier soorten inkomsten. Er werd 974,-fr in rekening gebracht voor de rubriek van inkomsten
op gronden, afschrijvingen van meubilair en dergelijke. De verwachte inkomsten van belastingen van
de inwoners van de gemeente ramen ze op 3.445,-fr. Een aparte inkomenspost is de "zuyver
opbrengst van het kohier der binnekosten" voor 50,-fr. Deze betekenis van deze post is me wel niet
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duidelijk. Tot slot is er nog een inkomen van 205,-fr voor de verhuring van huizen en andere
gebouwen die eigendom zijn van de gemeente.
Dat brengt ons op een totaal van 4.674,-fr en reeds op een algemeen totaal van 7.733,-fr aan
ontvangsten.
Zo komen we aan de volgende afdeling : de uitgaven.
Een eerste hoofdstuk hiervan betreft de "onkosten voor het huyshoudelyk-plaetselyk bestuer en de
publieke veyligheyd".
De uitgaven voor het plaatselijk huishoudelijk bestuur leren ons het volgende :
De jaarwedde van het plaatselijk bestuur kost 159,-fr, deze van de secretaris is goed voor 318,-fr en
voor de jaarwedde van de ontvanger wordt 9,-fr in rekening gebracht.
De algemene kosten voor het huishoudelijk plaatselijk bestuur bedragen 84,-fr.
Andere jaarwedden zijn deze voor de klokkenluider (30,-fr) en voor de architect of controleur van de
gemeentelijke gebouwen (17,-fr). Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zelf kost de
gemeente 50,-fr. en het onderhoud van de waterleidingen en bruggen eveneens 50,-fr.
Het onderhoud en opmaak van het register van de burgerlijke stand is goed voor 68,-fr en de
inschrijving voor het regelmatig ontvangen van provinciale besluiten en staatswetboeken komt op 25,fr.
Zo komen we aan de uitgaven voor publieke veiligheid waarvan de wedde van de "dienaers der
Policie", de veldwachter dus, 400,-fr moet bedragen. De tweede en laatste post van 42,-fr is voor de
onkosten voor de nachtwacht of plaatselijke wacht, zijn soldij en kleding. Hiervoor bracht de
gemeente 85,-fr in rekening maar door de hogere overheid werd slecht 42,-fr goedgekeurd.
Tot slot worden nog enkele kleinere posten vermeld zoals het onderhoud van de gevangenis (15,-fr),
de onkosten voor kazernering van gendarmes (23,-fr) en de loting van miliciens (8,-fr).
Een volgend hoofdstuk van de uitgaven gaat over de bijdragen aan verschillende plaatselijke
instellingen.
De subsidies aan armen - of zoals we nu zouden zeggen het OCMW - kost de gemeente 1.517,-fr en
de jaarwedde van de pastoor en zijn onderpastoor bedraagt 300,-fr.
De jaarwedde van de onderwijzers en onderhoudskosten van de schoolgebouwen is goed voor 212,-fr.
De laatste post in deze reeks - voor een bedrag van 50,-fr - zijn de uitgegeven premies voor
aanmoediging aan de leerlingen ter gelegenheid van de jaarlijkse prijsuitreiking.
Het volgende en laatste hoofstuk handelt over de onvoorziene uitgaven.
De grootste slokop van 599,-fr werd veroorzaakt door werken aan het gemeentehuis en verbetering
van een deel van de Diksmuidestraat.
Het opmaken van de 10-jaarlijkse tafels van de burgerlijke stand is tenslotte nog goed voor 26,-fr.
In totaal komen al deze uitgaven samen met nog enkele niet genoemde kleinere postjes op 4.094,-fr
waarmee de begroting nog altijd een batig saldo heeft van 3.639,-fr.
Vooraleer de buitengewone uitgaven onder de loupe te nemen moeten we nog vermelden dat er 163,fr zal moeten betaald worden aan J. Verwilghen uit Diksmuide voor intresten op leningen.
Zo komen we aan het laatste hoofdstuk dat de "uytgaeven van enkel genoegen en andere
buytengewoone uytgaeven" belicht.
Voor drukwerk in verband met de militie en de burgerwacht wordt 4,-fr in rekening gebracht,
onkosten van vaccinatie komen op 25,-fr, de brandverzekering voor de pastorij kost 22,-fr, het
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aandeel van de gemeente in de begroting van de burgerwacht is goed voor 109,-fr en het jaarlijks
onderhoud van de brandspuit is 25,-fr waard.
Dan volgen er enkele punten die in verband staan met diverse herstellingswerken :
Nog 36,-fr moet aangerekend worden voor herstelling aan de kerktoren in 1835. Dit bedrag was te
weinig in rekening gebracht voor de budgetrekening van dat jaar.
De voorgestelde timmer- en schrijnwerken aan de kerktoren en het vernieuwen van twee hekkens
blijkt een zware post te zijn : 246,-fr.
Het verleggen en repareren van de steenweg binnen het dorp (Pervijzestraat ?) kost 70,-fr. Deze
werken werden reeds uitgevoerd.
Tot slot moesten nog twee wegwijzers worden hersteld wat een kost betekende van 9,-fr.
De laatste posten in deze budgetrekening handelen over aangekochte boeken die van nut konden zijn
voor de administratie van de gemeente, dit voor een totaal van ongeveer 30,-fr.
Al deze uitgaven zijn nog eens goed voor 771,-fr, wat het overblijvende saldo langs de goed kant doet
overhellen want er blijft een overschot van 2.867,-fr.
Op 17 november van 1835 werd deze begroting door de commissaris van het District Veurne na
gunstig advies overgemaakt aan het "Collegie der Gedeputeerde Staeten van West-vlaenderen" te
Brugge die op zijn beurt de ingediende rekening goedkeurde op 31 maart 1836.
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