
 
 
De BURGEMEESTER der gemeente 
IDAARDERADEEL, waarnemende de taak 
van den Raad dier gemeente; 
 

Gelet op artikel 17, 4e lid der 

Verordening tot regeling van het 

Armwezen dier gemeente; 

 

Besluit : 

vast te stellen navolgende 

Instructie voor den Vader en de Moeder 

in het Rusthuis te Grouw. 

 

Artikel 1.                                           

Onverminderd hetgeen reeds in de 

Verordening tot regeling van het 

Armwezen in de gemeente 

Idaarderadeel betreffende den vader en 

de moeder in het rusthuis is bepaald, 

worden voor hen de volgende 

voorschriften en bepalingen vastgesteld.  

 

Artikel 2. 

De vader en de moeder zijn belast met 
de verzorging van de in het rusthuis 
opgenomen personen, het rein en 
zindelijk houden van het rusthuis met erf 
en daarbij behoorende straten, de 
handhaving van orde en rust en in het 
algemeen met datgene dat tot een goed 
beheer moet worden geacht te 
behooren. 
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Zij gedragen zich naar de aanwijzingen 
van het Dagelijksch Bestuur van 
maatschappelijk hulpbetoon. 

Zij adviseeren het Bestuur en het 
Dagelijksch Bestuur over zaken het 
rusthuis betreffende. 

Artikel 3.                                                

Uitgaven ten behoeve van het rusthuis 

mogen door hen slechts worden 

gedaan met machtiging van het 

Dagelijksch Bestuur van 

maatschappelijk hulpbetoon. 

Artikel 4. 

De vader houdt van zijn financieel beheer 
de boeken aan welke het Bestuur hem zal 
voorschrijven. 
Hij is verplicht desgevraagd aan het 
Bestuur, aan het Dagelijksch Bestuur en 
aan den Administrateur van 
maatschappelijk hulpbetoon, inzage van 
zijne administratie te geven en rekening 
en verantwoording te doen. 

Artikel 5. 

De vader en moeder hebben jaarlijks recht 
op een vacantie van 14 dagen. 

Artikel 6. 

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis 
wordt in hunne betrekking tijdelijk 
voorzien door het Dagelijksch Bestuur van 
maatschappelijk hulpbetoon. 
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Artikel 7. 

 Zij behoeven verlof van den Voorzitter 
 van maatschappelijk hulpbetoon om 
 langer dan een dag, van het Dagelijksch 
 Bestuur dier instelling om langer dan 5 
 dagen buiten het rusthuis te verblijven.  

 Artikel 8.                                                     
  

 Het is hen verboden zonder 
 toestemming van den Burgemeester 
 handel te drijven, eenig beroep, bedrijf 
 of nering uit te oefenen of eene andere 
 gesalarieerde betrekking te bekleeden.    

 Artikel 9.                                                        
 Zij mogen buiten hun kinderen, het 
 personeel aan het rusthuis verbonden en 
 de daarin opgenomen verpleegden, geen 
 personen bij zich laten inwonen.         

 

 Aldus vastgesteld den 28en December 
 1942. 

De Burgemeester voornoemd, 

(get.) C. N. RENKEN. 

De Secretaris, 

(get.) W. BOSMA. 

Voor afdruk conform, 

De Secretaris van Idaarderadeel, 

 


