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Voorwoord 
 

Met genoegen presenteer ik u de inventaris archief diensten en bedrijven gemeente Rijssen 1931-

2000.  

Deze inventaris is naast de Inventaris archief van de gemeente Rijssen 1930 tot en met 2000 het 
sluitstuk van het beschrijven van het archief van deze voormalige gemeente. In 1983 is het oudste 
gedeelte (1619-1931) van het gemeentearchief beschreven in de inventaris van J.C. Riemens en 
W.L.A. Roessingh. 
 
Inventarissen zijn de toegangspoort tot het verleden en in het bijzonder die van de stad Rijssen en 
haar gemeentelijke organisatie. De huidige gemeente Rijssen-Holten heeft een eigen archiefruimte, 
waar ook de oude archieven worden bewaard. Op een laagdrempelige manier kan iedereen deze 
inzien. 
 
Dit deel van het oude archief is nu ook in beeld gebracht en geschikt voor historisch onderzoek. 
Daarmee hebben we voldaan aan de wettelijke verplichting uit de Archiefwet 1995. De inventaris 
biedt een blik in het verleden van Rijssen en de onderwerpen die toen speelden specifiek vallend 
onder de diensten en bedrijven van de gemeente. Denk daarbij aan onder meer de gas- en 
elektriciteitsvoorziening; het beheer van de erfenis van dr. Stokkers; het beheren van diverse 
onroerende goederen; openbare werken;  de volkshuisvesting; aanleg en onderhoud van straten; 
distributie van goederen.  
 
Deze beschrijvende inventaris levert onmiskenbaar een bijdrage aan de geschiedenis van Rijssen. 
 
Namens de gemeente Rijssen-Holten, 
 
Arie van Eck 
Gemeentesecretaris/algemeen directeur 
 
 
 
Rijssen, 16 mei 2018 
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Inleiding 

Gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester vormen het bestuur van 
de gemeente. Hierbij wordt zij organisatorisch ondersteund door ambtenaren die zijn ondergebracht 
in de secretarie. Zij staan onder leiding van een gemeentesecretaris. Naast de secretarie telde de 
gemeente Rijssen tien aparte diensten, die elk een apart taakveld bestreken. Formele kenmerken van 
een dienst zijn een afgebakend takenpakket en het voeren van een eigen begroting en rekening.  

Hoewel het eerste kenmerk – een afgebakend takenpakket – voor iedere dienst geldt, gaat het 
tweede kenmerk – een eigen begroting en rekening – niet altijd op voor iedere dienst. Het bedrijf 
Gemeentewerken/Openbare Werken bijvoorbeeld, functioneerde reeds vanaf het midden van de 
jaren ’20 maar was tot 1953 ondergebracht bij de secretarie, waarna het daarna als dienst verder 
ging. De Politie werd binnen de administratie als een zelfstandige dienst beschouwd maar was als 
zodanig niet aangewezen noch voerde zij een eigen begroting en rekening.  

Een deel van de dienstenstructuur weerspiegelt heel goed de ontwikkeling van de gemeente. Van 
een plattelandsgemeente voor de oorlog ontwikkelde de gemeente Rijssen zich als een moderne, 
naoorlogse middelgrote stad van regionale betekenis met een goede woon- en werkfunctie.  

Al vroeg werd het belang ingezien van een goede energievoorziening ingezien. In 1914 wordt de 
gasvoorziening door de Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gasbedrijven (MABEG) ter hand 
genomen. In 1926 wordt Rijssen van elektriciteit voorzien door de IJsselcentrale. In 1933 worden 
beide bedrijven overgenomen door de gemeente Rijssen en omgevormd tot het Lichtbedrijf; later 
Gemeentelijk Energiebedrijf genoemd.  

Om de werkende bevolking van goede huisvesting te voorzien, werd al in 1922 een woningbedrijf 
opgericht. De straten waren voor en vlak na de oorlog in een deplorabele toestand. Om hierin 
verandering aan te brengen, werd in 1939 het Stratenbedrijf opgericht. Wegen, trottoirs en riolering 
werd aangelegd. De gemeente kreeg hierdoor een beter aanzien. Voor het in exploitatie brengen van 
gronden werd het grondbedrijf in 1936 opgericht. 

Voor de uitvoering van een reeks van taken op technische gebied werd het Bedrijf Gemeentewerken 
opgericht, later Openbare Werken genoemd. 

Voor het beheer van de gemeentelijke roerende en onroerende goederen werd een tweetal 
bedrijven opgericht. Het Bedrijf Dr. Stokkersfonds werd in 1936 opgericht om het beheer te voeren 
van de ontvangen erfenis, ontvangen na het overlijden van arts Dr. Stokkers. Voor het beheer van 
diverse onroerende goederen als gebouwen, bossen en landerijen werd in 1936 het bedrijf 
Bezittingen opgericht.  

Een Volkskredietbank werd in 1951 opgericht.  

Tenslotte werd in 1939 de Distributiedienst opgericht om de distributie van schaarse goederen ter 
hand te nemen. Na de oorlog werd deze in 1950 opgeheven. 

Van alle diensten functioneerden er drie diensten zelfstandig met eigen personeel en eigen 
huisvesting: het Distributiebedrijf, het Energiebedrijf en het Bedrijf Gemeentewerken/Openbare 
Werken. De overige diensten hadden geen eigen personeel maar werd de administratie gevoerd 
door medewerkers ter secretarie.  

In het midden van de jaren ’80 van de vorige eeuw breken er spannende tijden aan voor de diensten. 
De regering zet in op bestuurlijke schaalvergroting, mede door decentralisatie van 
rijksoverheidstaken. Daarnaast was er een trend om zaken geïntegreerd te benaderen. In plaats van 
aparte diensten voor de diverse taken en diverse afdelingen bij de secretarie stapte men bij 
gemeentes over op het sectorenmodel, waarbij de totale gemeentelijke organisatie werd opgedeeld 
in een beperkt aantal sectoren waarbij zaken geïntegreerd en geheel per sector werden afgehandeld.  



 

Inleiding 

2 

Als gevolg hiervan sneuvelt het Energiebedrijf in 1987. Het bedrijf Openbare Werken wordt in 1993 
opgeheven. Het beheer van de roerende en onroerende goederen van de gemeente wordt weer in 
de algemene dienst opgenomen waardoor het bedrijf Dr. Stokkersfonds en bedrijf Bezittingen in 
1990 worden opgeheven. 

Het Grondbedrijf is het enige bedrijf dat tot en met de opheffing van de gemeente in werking is 
geweest. 

De archieven berusten na de opheffing van de diensten in het gemeentehuis aan het Schild. De 
gemeente Rijssen-Holten geeft op 11 december 2009 opdracht tot de uitvoering van de bewerking 
van diverse archieven aan de firma DOXsupport te Emmen. Gekozen wordt om de archieven te 
beschrijven in de vorm van een klassieke beschrijvende inventaris. De uitvoering van de opdracht 
geschiedt door de heer E. Stapersma van bovengenoemde  firma.  

In januari 2010 wordt gestart met de bewerking, sanering en beschrijving van de diverse 
archiefbestanden. In maart 2016 is deze inventaris gereed.  
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Opzet van de inventaris 
 
Bij het beschrijven is de rol van de organisatie bij een zaak als uitgangspositie genomen. Als 
standaard redactionele vorm is gekozen voor “stukken betreffende”. Bij elk dossier is de uiterlijke 
vorm aangegeven. Tot vijf documenten per dossier is dit aangegeven met “stuk” respectievelijk 
“stukken”. Bij meer dan vijf documenten per dossier is er sprake van een “omslag”. Is een omslag 
dikker dan 4 á 5 centimeter, dan is er sprake van een pak. De vorm “deel” geeft aan, dat er sprake is 
van een ingebonden document.  
 
De archieven van de tien diensten die de gemeente Rijssen door de jaren heen telde, zijn 
samengevoegd tot één diensteninventaris. Iedere dienst is beschreven in een apart hoofdstuk. Het 
betreft de volgende diensten: 

A.  Takken van dienst – algemeen  
B. Gemeentelijk Lichtbedrijf/Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) 
C. Gemeentelijk woningbedrijf 
D. Gemeentelijk grondbedrijf  
E. Bedrijf Dr. Stokkersfonds  
F. Bedrijf Bezittingen  
G. Gemeentewerken/Openbare Werken  
H. Stratenbedrijf 
I.  Distributiebedrijf 
J.    Gemeentelijke volkscredietbank 
K.  Gemeentepolitie  
 
Binnen iedere dienst is sprake van een vaste indeling. Deze indeling is als volgt: 
 
Organisme: in dit hoofdstuk zijn met name organisatorische aangelegenheden onder gebracht als de 
structuur van de organisatie, financiën, huisvesting, uitoefening van de dienst, dienstvoorschriften 
enz.  
 
Personele aangelegenheden: in dit hoofdstuk zijn alle zaken ondergebracht die te maken hebben met 
het personeel. Personele aangelegenheden worden echter, ook voor de diensten, centraal behartigd 
door de secretarie. Alle gemeentelijke verordeningen als ook de personeelsdossiers zijn daarom niet 
in deze inventaris opgenomen, maar zijn in de inventaris van het secretarie-archief te vinden. Deze 
hoofdstukken zijn allen klein van omvang. 
 
Taakuitvoering: In deze hoofdstukken zijn alle zaken opgenomen die te maken hebben met de 
uitvoering van de (wettelijke) taken.  
 
Bij sommige diensten zijn geen stukken aangetroffen betreffende organisme of personele 
aangelegenheden.  De hoofdstukken worden qua nummering dan opgeschoven.  
 
Voor iedere dienst is een beschrijving gemaakt die een beeld geeft van de geschiedenis van de 
organisatie, de geschiedenis van het archief en de verantwoording van de bewerking.  
 
De onderverdeling van de hoofdstukken is globaal vastgesteld op basis van de basisarchiefcode (BAC) 
voor de gemeentelijke administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
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Aanwijzingen voor de gebruiker 
 
Binnen een hoofdstukindeling zijn de dossiers chronologisch gerangschikt van oud naar nieuw. Van 
de bouwvergunningen is een aparte serie gemaakt, die niet in deze inventaris is opgenomen, maar 
als apart bestand is geplaatst. Ook van de hinderwetvergunningen is een aparte serie gemaakt. De 
aan- en verkopen van bouwgrond is  eveneens niet in deze inventaris opgenomen.   
 
Het is aan te bevelen om bij het raadplegen van de dossiers tevens de notulen van de 
gemeenteraadsvergaderingen en de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester 
en wethouders te raadplegen. Deze zijn weliswaar niet in deze inventaris opgenomen, maar kunnen 
wel een breder beeld geven van de besluitvormingsprocessen. 
 
Het is tevens raadzaam de jaarverslagen van de diverse diensten te raadplegen alsmede de verslagen 
van diverse overleggremia om daardoor een goed inzicht te verkrijgen in het verloop van de zaken. 
Relevante informatie kan ook geput worden uit de jaarlijks opgemaakte begroting en jaarrekening.  
 
In deze inventaris zijn – behalve bij het distributiebedrijf - geen persoonsdossiers opgenomen. De 
persoonsdossiers die bij het distributiebedrijf waren aangetroffen, maakten onlosmakelijk deel uit 
van het dienstenarchief en zijn daarom in deze inventaris opgenomen. Overige persoonsdossiers zijn, 
voor zover bewaard, te vinden in de inventaris van het secretariearchief.  
 
De looptijden (perioden) van de archieven staan bij elk nieuw hoofdstuk vermeld. Dit zijn de 
looptijden vanaf de formele instelling van de dienst tot en met de opheffing van de dienst. De 
jaartallen tussen haakjes geven de jaren aan van de daadwerkelijke stukken in het archief.  
 
Bij de inhoudsopgave kan de looptijd van een organisatie zijn aangegeven als bijvoorbeeld 1961–
1989 (1930–1992). De eerste twee jaartallen geven de formele looptijd van de organisatie aan en de 
jaartallen tussen de haakjes betreft de looptijd van de stukken. Alle dossiers zijn voorzien van een 
looptijd. Daar waar niet bekend is uit welk jaar de stukken stammen, is dit aangegeven met een z.j. 
(zonder jaar). 
 
Het archief is thans (2016) ondergebracht in de archiefbewaarplaats aan het Schild 1 te Rijssen. De 
dossiers zijn op afspraak kosteloos in te zien bij het gemeentearchief van de gemeente Rijssen-Holten
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Openbaarheid 

 
De Archiefwet 1995 stelt dat na 20 jaar archieven dienen te worden overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats. Alle stukken die worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats zijn 
daarmee openbaar, behoudens die stukken waarbij vóór de overbrenging is bepaald dat deze 
stukken van openbaarheid worden uitgezonderd. 
 
In deze inventaris zijn geen stukken van openbaarheid uitgezonderd.  
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A. Takken van dienst – algemeen 

1. Organisme  

1.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing 

1-2 Stukken betreffende de instelling en opheffing van diverse takken van 
dienst alsmede de beheersverordening van bedrijven 
1933-1989 

2 omslagen 

1 1933-1952  

2 1952-1989  

1.2 Financiën  

3 Begrotingen van de diverse gemeentelijke bedrijven 
1934-1939 
NB: In 1934 tot en met 1939 zijn de begrotingen van enkele 
gemeentelijke bedrijven samengevoegd en gezamenlijk vastgesteld. 
Echter vanaf het dienstjaar 1936 zijn eveneens afzonderlijke begrotingen 
opgesteld die bij de onderscheidende hoofdstukken van de bedrijven zijn 
geplaatst. Van deze gezamenlijk vastgestelde begrotingen ontbreekt het 
jaar 1937 

1 omslag 
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B. Gemeentelijk Energiebedrijf 1933-1987 (1920-1991) 

Geschiedenis van de organisatie 

Inleiding 

Tot de meest primaire levensbehoeften kan ongetwijfeld “energie”  worden gerekend. Daarom is 
energie – en het gebruik hiervan – ook zo oud als de wereld. Leven, zonder op de een of andere wijze 
van energie gebruik te maken, is onmogelijk.  Omdat de mensheid niet zonder energie kan leven, en 
de gemeenschap dus niet zonder energie kan functioneren, is het van openbaar belang dat de 
energievoorziening ook zo veel mogelijk gewaarborgd wordt. Daarom sprak men in die tijd ook wel 
van “openbare nutsbedrijven”. 

Oprichting Gemeentelijk Gasbedrijf 

Hoewel het gasbedrijf niet deel uitmaakt van deze inventaris, is het voor een goed begrip wenselijk in 
het kort de geschiedenis van het gasbedrijf te beschrijven. 

Op 21 mei 1912 dient de directie van de Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gasbedrijven 
(MABEG) een adres in, waarbij zij verzoekt de Maatschappij in aanmerking te laten komen voor het 
verkrijgen van een concessie voor de oprichting van een gasfabriek en de levering van steenkolengas 
in de kom van de gemeente Rijssen. In de raadsvergadering 30 september 1912 wordt op deze 
aanvraag afwijzend beschikt. Gevreesd werd dat alle winsten uit de gas- en cokesexploitatie voor de 
gemeente verloren zouden gaan. Er werd in principe besloten tot de oprichting van een gemeentelijk 
gasbedrijf. De exploitatie echter werd voorlopig opgedragen aan de MABEG.  

Op 28 oktober 1913 worden de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd. Het 
duurt tot 23 december 1913 wanneer Gedeputeerde Staten van Overijssel zich met de stichting van 
een gasbedrijf kan verenigen.  

In maart 1914 wordt met de bouwwerkzaamheden begonnen. Het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog heeft als gevolg dat de Duitse monteurs worden teruggetrokken. Ook de daarop 
volgende mobilisatie vertraagt de bouw. Uiteindelijk wordt de fabriek op 18 november 1914 
geopend door burgemeester J. Knottenbelt vergezeld van het voltallig college en de commissaris van 
de MABEG, de heer U.J. Mijs, eveneens burgemeester van Middelharnis.  

Op 16 november 1914 werd het eerste koolgas in de Rijssense gasfabriek geproduceerd en na de 
officiële opening om 3 uur ’s middags brandden des avonds voor het eerst  5 gaslantaarns. De eerste 
directeur, de heer H. Oosterbaan had inmiddels 429 aanvragen ontvangen voor gasverlichting en 
voor huishoudelijk gebruik. Op 30 juni 1916 bedroeg het aantal aansluitingen 805 en het aantal 
lantaarnaansluitingen 108.  
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Het personeel van de gasfabriek aan de achterkant van het bedrijf met gashouder. Eerste rij links 
zittend is de heer Stokkentreef. Fotonummer ERH010003532_023 - Plaats Rijssen - Deelcollectie 
fotoarchief Rijssens Museum 

 
Per 1 juli 1917 wordt het contract van de verpachting door de MABEG ontbonden en wordt de 
gasfabriek in eigen beheer geëxploiteerd. De gemeente was nu ondernemer geworden.  

 
Oprichting Gemeentelijk Lichtbedrijf/Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB) 

Veel later dan dat dit in grote steden geschiedde (1914-1918), en wel in 1926 wordt de 
elektriciteitsvoorziening  van Rijssen door de IJsselcentrale ter hand genomen. In 1924 wordt in “de 
Hagen” een hoogspanningshuisje ten behoeve van de stroomvoorziening van Enter gebouwd. Enkele 
ingezeten grepen deze gelegenheid aan en verzochten de IJsselcentrale om aansluiting. Naar 
aanleiding hiervan wendde de IJsselcentrale zich tot het gemeentebestuur van Rijssen, teneinde 
daarvan toestemming te verkrijgen tot het leggen en exploiteren van een laagspanningsnet. Op 5/6 
november 1925 wordt een overeenkomst daartoe gesloten, terwijl de gemeente zich het recht 
voorbehield te allen tijde het plaatselijke net over te nemen. Voor een eventuele overname vóór 1 
januari 1936 werd in de overeenkomst de wijze van de berekening van een overnamesom 
vastgelegd. Zo nam in het voorjaar van 1926 de stroomlevering een aanvang.  

Reeds vanaf 1927 werden met enige regelmaat rentabiliteitsonderzoeken gehouden naar de 
financiële uitkomsten van de stroomlevering. In 1932 werd na inwinning van uitvoerig advies door de 
gemeenteraad op 13 juni 1932 besloten het plaatselijk elektriciteitsnet op 31 december 1932 over te 
nemen. Voor de stroomlevering werd op 5 september 1932 een overeenkomst gesloten met de 
IJsselcentrale voor de duur van 10 jaar.  

Per 1 januari 1933 werd het bestaande Gemeentelijke Gasbedrijf en het overgenomen 
elektriciteitsbedrijf organisatorisch samengevoegd tot het Gemeentelijk Lichtbedrijf.  De directeur –
boekhouder van het Gasbedrijf werd benoemd tot directeur-boekhouder van het Gemeentelijk 
Lichtbedrijf.  

Ingaande 1 januari 1933 ging alzo de exploitatie van het elektriciteits-distributienet over in handen 
van de gemeente Rijssen en wordt per die datum het Lichtbedrijf aangewezen als tak van dienst. Op 
20 februari 1936 wordt de Verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Rijssen 
(beheersverordening) vastgesteld, welke het beheer regelt van de op dat moment aanwezige 
bedrijven.  Op 26 september 1952 wordt een geheel nieuwe beheersverordening vastgesteld.  
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Op advies van de Energiecommissie wordt de naam van het Gemeentelijk Lichtbedrijf gewijzigd. De 
verschillende gebruiksmogelijkheden van gas en stroom komen in de bestaande naam niet op de 
juiste wijze tot uitdrukking. Ingaande 1 januari 1959 wordt de naam van het Gemeentelijk 
Lichtbedrijf gewijzigd in Gemeentelijk Energiebedrijf.  

Gebouwen 

De gasfabriek was gebouwd aan de Dannenberg . Nabij de gasfabriek werd een directeurswoning 
gebouwd welke eveneens was gelegen aan de Dannenberg.  In oktober 1920 werd begonnen met de 
bouw van een kantoorlokaal met zolder, aansluitend aan de directeurswoning dat in 1921 in gebruik 
werd genomen.  

Ondanks de crisis in de jaren ’30 en de achteruitgang van het gasverbruik als gevolg van de toename 
van de elektrificatie, liet men zich niet uit het veld slaan. Er werden diverse uitbreidingen uitgevoerd 
als de bouw van twee fitterswoningen (1930), de inrichting van de kantoorzolder tot 
administratieruimte (1935) en de bouw van een magazijn (1936). Ter verbetering van de kwaliteit 
van het bijproduct cokes werd overgegaan tot de bouw van een cokesloods (1937).  

Na de overschakeling van koolgas op aardgas in 1955, kwam de functie van de fabriek te vervallen. 
Een gedeelte van het fabriekscomplex is na het slopen van de gashouders en ovens nog in gebruik 
geweest tot februari 1980 als bedrijfsgebouw voor het Energiebedrijf. Een aantal jaren is een 
gedeelte van het complex ook nog in gebruik geweest als werf voor de dienst openbare werken.  

In 1981 komt het nieuwe bedrijfsgebouw van het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Dannenberg 16 
gereed.  

 
Voormalig GEB gebouw aan de Dannenberg - Foto: archief gemeente 

 
De administratie van het Gasbedrijf werd in eerste instantie vanuit een kamer in de directeurswoning 
aan de Dannenberg gevoerd. Vanaf 1921 wordt de administratie gevoerd vanuit het nieuwe 
kantoorlokaal met zolder. De zolder werd in 1935 eveneens als administratieve ruimte ingericht.  
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In 1958 vond een ingrijpende wijziging plaats. Niet alleen werd de naam van het Gemeentelijk 
Lichtbedrijf gewijzigd in Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB), tevens werd besloten de gehele 
boekhouding, administratie en technische administratie onder te brengen bij de secretarieafdelingen 
I en II in het stadhuis. De vijf functionarissen van de GEB administratie werden op dat moment 
eveneens overgeplaatst naar de gemeentesecretarie. De financieel economische verantwoording 
werd op dat moment gescheiden van de technische verantwoording. 

De toenmalige directeur van het GEB was niet gelukkig met deze reorganisatie. Hij vreesde een 
verzwaring van de taak van de bedrijfsleiding en het toezichthoudend personeel. Bovendien meende 
hij dat de kennis en wetenschap bij de administratieve ambtenaren over de technische facetten van 
het bedrijf zou verdwijnen.  De besparingen die gehaald werden, waren zeer gering en hadden ook in 
de oude situatie bereikt kunnen worden. 

Ondanks de kritische kanttekeningen is de GEB administratie tot juni 1981 een onderdeel van de 
secretarie geweest. De komst van de geautomatiseerde administratiesystemen in de jaren ’60 en ’70 
leidden ertoe dat de verwerking van administratieve gegevens voor het GEB steeds verder werden 
geautomatiseerd. Hierbij moet gedacht worden aan verbruikersadministratie, voorschotnota’s en 
jaarlijkse eindafrekeningen. 

Ondanks  de automatisering bleek het dagelijks contact en de uitwisseling van administratieve 
gegevens tussen de technische dienst aan de Dannenberg en de GEB administratie in het stadhuis erg 
tijdrovend te zijn en bovendien de nodige aandacht van beide zijden op te eisen voor het in stand 
houden van een goede communicatie. Ook voor de verbruikers bleek het dikwijls erg onduidelijk 
waar men zich moest vervoegen voor administratieve of technische zaken aangaande de 
energievoorziening. 

Toen zich dan ook tijdens de bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Dannenberg de vraag 
voordeed op welke wijze de receptie in dit gebouw zou kunnen worden bemand, werd door het 
gemeentebestuur een mogelijke centralisatie van de administratie en technische dienst in 
overweging genomen. Vanwege de voordelen en mogelijkheden van centralisatie, besloot het 
college van burgemeester en wethouders op 9 april 1981 om de complete GEB administratie te 
huisvesten in het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Dannenberg 16 en organisatorisch onder te brengen 
bij het Gemeentelijk Energiebedrijf. 

De hereniging van de technische dienst en de administratie in één gemeentelijke dienst was hierdoor 
een feit geworden, evenals dit vanaf 1 juli 1917 tot april 1958 het geval was geweest.  

Taken  Gemeentelijk Energiebedrijf 

Voordat sprake was van openbare verlichting door middel van gas, werd de openbare verlichting 
gevoed door middel van petroleum. De straatverlichting bestond toen uit enkele lantaarns voorzien 
van petroleumbranders. Het vullen, aansteken en doven van de lantaarns was een tijdrovende en 
omslachtige bezigheid. 

Met de komst van de gasfabriek kwam een eind aan het tijdperk van de petroleumlantaarns. Tevens 
werden individuele huishoudens voorzien van gas waarmee men de woning kon verlichten en 
waarmee men kon koken.  

Met de komst van de elektrificatie, laten verscheidene inwoners hun gasverlichting vervangen door 
elektrische verlichting. De ingekochte elektriciteit wordt via het GEB netwerk verspreid over de 
aangesloten percelen.  

De oorlogsjaren gaan niet onopgemerkt aan het Lichtbedrijf voorbij. In 1942 wordt de gemeenteraad 
op last van de Duitse bezetter rustend verklaard, waarbij de functie van de Bedrijvencommissie in 
belangrijkheid toenam. Leek het eerst of de publieke gasvoorziening betrekkelijk zonder storing zou 
verlopen, de gevolgen van de oorlogshandelingen en de ten gevolge van de spoorwegstaking 
gestagneerde kolenaanvoer waren de oorzaak, dat van 7 september – 20 november 1944 slechts een 
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zeer beperkte gaslevering mogelijk was. Op 21 november 1944 werd de gasfabriek met de nog 
aanwezige hoeveelheid kolen en cokes door de bezetters in beslag genomen, de gasproductie stil 
gelegd en de afgifte gestaakt. Als gevolg zaten 950 gezinnen zonder gasgloeilicht. Op 26 juli 1945 
werd de gaslevering, zij het in beperkte mate, hervat.  

Inmiddels was in de jaren na de oorlog op de Drentse heidevelden aardolie gevonden.  Na de 40-
jarige periode van productie en distributie van kolengas, komt in 1955 een moment dat er wordt 
omgeschakeld op de distributie van het Drentse aardgas en in de eigen gasfabriek de productie van 
steenkoolgas wordt stilgelegd.  De ombouw naar aardgas was een enorm karwei: de administratieve 
voorbereiding, de bouw- en inrichting van het aardgasontvangststation, het op het elektrisch net 
aansluiten van percelen met gasverlichting, de elektrificatie van het restant van de 
gasstraatverlichting en de inrichting van de toonzaal. Gasverbruikers werden in de gelegenheid 
gesteld hun stadsgastoestellen in te ruilen voor aardgastoestellen. Zulks tegen zeer billijke 
voorwaarden. De rest van de comforen dienden te worden omgebouwd naar aardgas.  

Besloten werd de omschakeling op één dag te realiseren. Op 13 september 1955 geschiedde de 
omschakeling naar aardgas. Eigen personeel werd die dag versterkt met gasfitters van bevriende 
gasbedrijven, terwijl ook plaatselijk bekende gasfitters en personeel van Rijssense bedrijven hun 
medewerking verleenden. Ook een deel van de mannelijke schooljeugd assisteerde als hulpkracht. In 
totaal waren op die dag circa 100 man werkzaam. 

Naast de distributie van gas en elektriciteit hield het GEB zich vanaf eind jaren ’70 ook bezig met de 
distributie van omroepsignalen via de gemeenschappelijke centrale antenne inrichting (CAI). Na de 
eerste officiële Nederlandse televisie uitzending in 1951 ontstond op daken van de huizen een heel 
woud van televisieantennes. Dit was niet alleen een lelijk gezicht, maar was ook gevaarlijk: bij storm 
konden slecht gemonteerde of slecht onderhouden antennes omwaaien en schade veroorzaken. In 
dichtbebouwde gebieden was goede ontvangst van ethertelevisie bovendien zeer moeizaam. Om 
aan deze situatie een eind aan te maken werden de eerste centrale antenne-inrichtingen (CAI) 
aangelegd. Deelnemende huishoudens werden door een coaxkabel verbonden met een 
gemeenschappelijke antennemast die per huizenblok, wijk of gemeente op centraal gelegen punten 
werden opgesteld.  

Opheffing Gemeentelijk Energiebedrijf 

De Provincie Overijssel komt in 1978 met een eigen standpunt over de energievoorziening in haar 
Nota Nutsvoorzieningen. In 1980 komt het concept-rapport uit van Bureau Krekel, van der Woerd en 
Wouterse BV (KWW) welke is geschreven in opdracht van de landelijke Commissie Concentratie 
Nutsbedrijven. Het zijn de eerste schermutselingen voor een schaalvergroting van de bestaande 
nutsvoorzieningen. In 1985 brengt de provincie Overijssel haar standpunt uit over de 
energiedistributie in de provincie Overijssel. De provincie meent dat de energiedistributie een zeer 
versnippert beeld geeft. Dit blijkt uit het feit dat voor de gasvoorziening in de 47 Overijsselse 
gemeenten 21 distributiebedrijven werkzaam zijn. Ook de elektriciteitsvoorziening geeft met 15 
bedrijven een versnipperd beeld. Er is een grote variëteit aan rechtsvormen variërend van 
gemeenschappelijke regelingen, particuliere BV’s, gemeentelijke takken van dienst tot 
streekbedrijven. De energievoorziening is een lappendeken die geüniformeerd dient te worden.  

De reorganisatie van de energiedistributie heeft er in geresulteerd dat het Gemeentelijk 
Energiebedrijf per 1 augustus 1987 is overgedragen aan de NV Energiebedrijf IJsselmij te Zwolle, 
waarmee een eind kwam aan de zelfstandige energiedistributie door de gemeente Rijssen.  

Voor meer informatie over de geschiedenis van het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk 
Lichtbedrijf (later Gemeentelijk Energiebedrijf) zie: 
Verslag omtrent den toestand en de exploitatie van het Lichtbedrijf met 25-jarig overzicht, 1939 
Uitgave “40 jaar Gemeentelijk Gasbedrijf Rijssen 1914-1954”, 1954 
Uitgave “De energievoorziening in de gemeente Rijssen sinds 1914”, 1981 
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Geschiedenis van het archief 

De administratie en daarmee ook het archief werd in eerste instantie gevoerd vanuit een kamer in de 
directeurswoning aan de Dannenberg.  vanaf 1921 is het archief ondergebracht in het kantoorlokaal 
van de administratie.  

Het archief van het Gemeentelijk Lichtbedrijf (later Gemeentelijke Energiebedrijf) was vanaf de 
oprichting in 1933 geordend op chronologische volgorde. Dat wil zeggen dat alle binnengekomen en 
uitgaande post apart van elkaar op chronologische volgorde werd gearchiveerd. Het betrof hier 
voornamelijk correspondentie met bedrijven en instellingen. Van de verordeningen, notulen en van 
enkele bijzondere onderwerpen werden aparte dossiers aangelegd. Tot en met 1946 was het 
overgrote deel van het archief op deze wijze geordend.  

Op 9 december 1948 stuurt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een circulaire, waarin 
het dossierstelsel onder de aandacht wordt gebracht. De stroom aan documenten nam jaarlijks toe 
en er kan niet meer worden volstaan met de chronologische ordening. Voor gas-, elektriciteits- en 
waterleidingbedrijven is een aparte code vervaardigd, die geheel is gericht op de behoeften van deze 
diensten en bedrijven.  

Op 25 februari 1949 bracht de districts-registrator van de VNG, de heer Van Woerkom, een bezoek 
aan de gemeente om een en ander toe te lichten. Met ingang van 1 juli 1949 sluit het Gemeentelijk 
Lichtbedrijf zich aan bij het registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Vanaf die tijd is met terugwerkende kracht tot en met 1947 het archief opgezet volgens het 
dossierstelsel waarbij onderwerpen werden ontsloten via de zogenaamde zaaksgewijze ordening. 

De heer G.J. Harbers, tot dan toe adjunct boekhouder, werd met de archiefverzorging belast. Met de 
invoering van het dossierstelsel komt men van het registratuurbureau enkele dagen achtereen 
helpen de dossiervorming op te zetten. Jaarlijks volgt er dan een bezoek van het bureau waarbij 
controle wordt uitgeoefend op de dossiervorming en wordt er voorlichting gegeven.  

In 1951 schrijft de chef van de afdeling Algemene Zaken van de secretarie, de heer Leenhouts,  een 
uitvoerig rapport over de verzorging van het archief van het Gemeentelijk Lichtbedrijf. In het rapport 
worden allerlei tips, verfijningen enz. aangedragen. De directeur heeft met belangstelling kennis 
genomen van het rapport, maar meent dat iedere administratie zijn eigen eisen stelt en wil 
uitsluitend met minimum inspanning een maximum rendement bereiken. Uitbreiding van personeel 
is uitgesloten.  

Leenhouts is blijkbaar erg enthousiast over de nieuwe opzet van het archief van het Lichtbedrijf. Hij 
organiseert op 21 september 1951 in samenwerking met het Registratuurbureau een documentatie 
dag voor openbare nutsbedrijven in Gelderland en Overijssel.  Het welkomstwoord werd gedaan 
door burgemeester W. de Zeeuw, het ochtendgedeelte stond onder leiding van J.J. Capelle, de 
directeur van het Lichtbedrijf terwijl het middaggedeelte werd verzorgd door de heren Stutterheim 
en Van Woerkom, districts-registratoren bij het Registratuurbureau.  

Bij besluit van 29 november 1955 wordt de chef van de afdeling Algemene Zaken benoemd tot 
coördinerend persoon voor alle archieven van de gemeente. Het is de bedoeling dat deze iedere 
maand een bezoek brengt aan het archief van o.m. het Lichtbedrijf, om toe te zien op het beheer en 
om aanwijzingen te geven, die nauwgezet dienen te worden nageleefd. De directeur verzoekt hierop 
het besluit voor wat het Lichtbedrijf betreft, in te trekken, daar op geregelde tijden een ambtenaar 
van het Registratuurbureau van de VNG reeds het archief controleert.  

In 1957 constateert het registratuurbureau dat de verzorging van het archief te wensen overlaat. 
Vele dossiermappen bevatten te veel stukken en door hun onoverzichtelijke samenstelling wordt een 
vlotte raadpleging bemoeilijkt. Van sommige dossiers kunnen beter afzonderlijke mappen worden 
aangelegd. Ook wordt aandacht gevraagd voor de periodieke afvoer van afgesloten dossiers naar het 
statisch gedeelte van het archief.  
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Vanaf 1958 wordt de gehele administratie (m.u.v. het archiefbeheer)  van het GEB overgenomen 
door afdeling I en II van de secretarie. In 1966 wordt het archiefbeheer overgenomen door de 
afdeling Interne Zaken van de secretarie.  Na het gereedkomen van het nieuwe stadhuis in 1972 
komen dienst en secretarie in één gebouw hetgeen de raadpleging en uitlening van dossiers ten 
goede komt.  Semi statische dossiers die in aanmerking kwamen om te worden afgevoerd , werden 
opgenomen in de inventaris van het semi statisch archief van de secretarie.  Er is nooit een apart 
semi statisch archief van het Energiebedrijf geweest.  Wel hield de technische dienst een dynamisch 
schaduwarchief bij van veelal dubbele archiefexemplaren, dat men nodig had voor de dagelijkse gang 
van zaken.  

In 1981 werd de technische en financiële administratie wederom gecentraliseerd en gevoerd vanuit 
het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Dannenberg 16. Hier werd wederom een nieuw dynamisch 
archief opgebouwd, echter de af te voeren dossiers werden in het secretariearchief opgenomen. 

Na de opheffing van het Gemeentelijk Energiebedrijf in 1987 is het gemeentelijke archief van de 
Dienst in het pand Dannenberg 16 blijven staan, zodat de IJsselmij nog gebruik kon maken van de 
aanwezig archiefbescheiden. In 1992 is dit archief (30 strekkende meter) teruggekomen naar de 
gemeente. Hiervan is na terugkomst  terstond een deel vernietigd. In een archiefstelling werd 13 
meter archief aangetroffen van het Lichtbedrijf uit de periode 1933-1957. Waarschijnlijk is dit het 
archief dat uit het gebouw Dannenberg 16 is teruggekomen.  
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Verantwoording inventarisatie 

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst zoals die in 1983 is vastgesteld door 
het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Deze vernietigingslijst is 
van toepassing op archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt tot en met 31 december 1995. 
Verder is rekening gehouden met specifieke vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse 
bestuurswetten worden benoemd. Daarnaast is als richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en 
geordende staat en criteria bewerking codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk 
Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs 

Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen. Daarnaast is rekening gehouden met plaatselijke 
zaken of gebeurtenissen met een voor de toenmalige gemeente Rijssen uniek of bijzonder karakter. 
Deze zaken van zijn vernietiging uitgezonderd.  

In het archiefbestand zoals het werd aangetroffen waren in veel gevallen duidelijk herkenbare 
dossiers te onderscheiden. Sommige dossiers of verzamelmappen moesten echter gesplitst worden 
om een juiste beschrijving mogelijk te maken. Hierdoor werden zaken en gebeurtenissen in de juiste 
context geplaatst.  

Het Gemeentelijke Energiebedrijf (voorheen Gemeentelijk Lichtbedrijf) was een zelfstandige dienst 
met een eigen takenpakket.  Dit blijkt ook uit het voeren van een eigen begroting en jaarrekening.  
Alle financiële stukken, voor zover deze voor bewaring in aanmerking komen,  zijn dan ook in de 
inventaris opgenomen.  

De dossiers van het gemeentelijk energiebedrijf waren opgenomen en vermengd in het semi statisch 
archief van de secretarie.  Deze dossiers zijn uit dit bestand gelicht en hiervan is een apart 
“bedrijvenarchief” aangelegd. 

Tijdens de bewerking werd elders in het archief nog 13 meter archief aangetroffen van het 
Lichtbedrijf uit de periode 1933-1957. Het betrof hier voornamelijk chronologisch geordende 
archiefstukken van ingekomen en uitgaande stukken, financiële stukken als begrotingen en 
jaarrekeningen (inclusief de jaarverslagen), de eerste jaren van de notulen van de Lichtcommissie, 
enkele onderwerpsdossiers als de oprichting van het Gemeentelijk Lichtbedrijf en de bouw van 
diverse trafohuisjes, enkele verordeningen en diverse registers. Deze stukken zijn na bewerking in 
deze inventaris opgenomen. In dit bestand werd eveneens archivalia aangetroffen van het 
voormalige Gemeentelijk Gasbedrijf. Aangezien deze stukken formeel niet toebehoren aan het 
archief van het Gemeentelijk Energiebedrijf, zijn deze stukken niet in deze inventaris opgenomen. 
Daar waar een bepaalde overlap tussen het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeentelijk Lichtbedrijf 
was, zijn die archiefstukken wél in deze inventaris opgenomen.  

Alle dossiers betreffende de oorlogsjaren zijn bewaard. Hierbij is ook de aanloop naar de oorlog (het 
jaar 1939) en de nasleep er van (het jaar 1946) bewaard.  

De materiele toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes, paperclips en plastics zijn 
verwijderd en dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 
zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 
bewerking heeft het archief een omvang van 6,25 meter. 
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Bijlage: 

Overzicht directeuren van het Gemeentelijk Energiebedrijf 

H. Batelaan    1928-1940 
P. Bosman   1941-1946 
J.J. Capelle   1946-1976 
Ing. D.B. Groothuis  1976-1978 
Ing. J.F.P. Tausch  1978-1984 
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B. Gemeentelijk Lichtbedrijf/Gemeentelijk energiebedrijf 1933-1987 

NB: Met ingang van 1 januari 1959 is de naam Gemeentelijk Lichtbedrijf veranderd in Gemeentelijk 
Energiebedrijf 

1. Stukken van algemene aard  

4-45 Ingekomen stukken 
1933-1946 
NB: De ingekomen stukken waren deels op alfabet van afzender, deels op 
chronologie geordend. Een eenduidige ordeningsstructuur was niet te 
onderscheiden. Vanaf 1940 zijn de dossiers op alfabetische volgorde 
geordend. Van het jaar 1942 zijn uitsluitend de letters W t/m Z 
aangetroffen. De dossiers 1939-1946 zijn vanwege de bijzondere 
omstandigheden  integraal bewaard. 

42 omslagen 

4 1933-1938  

5 1939 (1)  

6 1939 (2)  

7 1939 (3)  

8 1939 (4)  

9 1940 (1)  

10 1940 (2)  

11 1940 (3)  

12 1940 (4)  

13 1940 (5)  

14 1940 (6)  

15 1941 (A – B)  

16 1941 (C)  

17 1941 (D – G)  

18 1941 (H – K)  

19 1941 (L – M)  

20 1941 (N – P)  

21 1941 (R)  

22 1941 (S – V)  

23 1941 (W – Z)  

24 1942 (W – Z)  

25 1943 (A – B)  

26 1943 (C – D)  

27 1943 (E – G)  

28 1943 (H – N)  
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29 1943 (O – overig)   

30 1944-1945 (A – B)   

31 1944-1945 (C)  

32 1944-1945 (D – E)  

33 1944-1945 (F – G)  

34 1944-1945 (H)  

35 1944-1945 (I – M)  

36 1944-1945 (N – P)  

37 1944-1945 (R – S)   

38 1944-1945 (T – Z)  

39 1946 (A – B)   

40 1946 (C – E)  

41 1946 (F – H)  

42 1946 (I – M)   

43 1946 (N – O)   

44 1946 (P – S)  

45 1946 (T – Z)   

46-68 Uitgaande stukken  

1939-1946 
NB: De maanden juni 1941 t/m juni  1942 en november t/m december 
1946 zijn niet aangetroffen 

23 omslagen 

46 1939 (januari t/m februari)  

47 1939 (maart t/m april)  

48 1939 (mei t/m juli)  

49 1939 (augustus t/m oktober)  

50 1939 (november t/m december)  

51 1940 (januari t/m maart)  

52 1940 (april t/m juli)  

53 1940 (augustus t/m oktober)  

54 1940 (november t/m december)  

55 1941 (januari t/m maart)  

56 1941 (april t/m mei)  

57 1942 (juli t/m december)  

58 1943 (januari t/m april)  

59 1943 (mei t/m juli)  

60 1943 (augustus t/m oktober)  



 

 

B. Gemeentelijk lichtbedrijf/gemeentelijk energiebedrijf 1933-1987 

18 

61 1943 (november t/m december)  

62 1944 (januari t/m maart)  

63 1944 (april t/m mei)  

64 1944 (juni t/m juli)  

65 1944 (augustus t/m december)  

66 1945 (januari t/m december)  

67 1946 (januari t/m juni)  

68 1946 (juli t/m oktober) 
 

 

2. Organisme 

2.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing 

69 Stukken betreffende de instelling van het Gemeentelijk Lichtbedrijf 
alsmede de beheersverordening 
1933 
NB: Zie ook inventarisnummer 1 

1 omslag 

70 Stukken betreffende de viering van het 40 en 50 jarig jubileum 
1954-1964 

 

71 Onderzoeken naar de (re)organisatie van het Gemeentelijk Lichtbedrijf 
1957-1961 

3 stukken 

72 Stukken betreffende de wijziging van de naam Gemeentelijk Lichtbedrijf 
in Gemeentelijk Energiebedrijf 
1958 

3 stukken 

73 Stukken betreffende de overname van het GEB door NV 
Electriciteitsmaatschappij IJsselcentrale te Zwolle 
1957-1966 
NB: Niet doorgegaan 

1 omslag 

74 Rapport betreffende de waardebepaling van het gemeentelijk 
energiebedrijf 
1972 

2 stukken 

75 Prognoses bedrijfsresultaten in verband met eventuele overdracht van 
het energiebedrijf 
1976 

1 stuk 

76 

 

Vergunning verleend aan de gemeente Rijssen op grond van de 
Energieverordening Overijssel voor de uitoefening van een elektriciteit- 
en gasbedrijf 
1982-1987 

 

 

 

 

 

 

1 omslag 
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2.2 Overname door de NV Energiebedrijf IJsselmij  

77-89 Stukken betreffende de reorganisatie van de energiedistributie 
1977-1991 
NB: De reorganisatie van de energiedistributie heeft er in geresulteerd 
dat het Gemeentelijk Energiebedrijf per 1 augustus 1987 is overgedragen 
aan de NV Energiebedrijf IJsselmij te Zwolle 

13 omslagen 

77 Correspondentie en notulen overleg, 1977-1985  

78 Correspondentie en notulen overleg, 1986  

79 Vorming van een regionaal energiedistributiebedrijf in de Zuidwesthoek 
van Overijssel, 1980-1984 

 

80 Onderzoek Management Consultants Krekel Van der Woerd Wouterse 
BV met betrekking tot de Rijssense situatie, 1986 

 

81 Voorbereidende correspondentie met diverse nutsbedrijven over een 
eventuele fusie c.q. overname van het GEB, 1986 

 

82 Offerte overname GEB door de Centraal Overijsselse Gasmaatschappij 
NV (COGAS) – niet doorgegaan, 1986 

 

83 Offerte overname GEB door NV Gasmaatschappij Zuid-West Salland 
(Sallandgas) – niet doorgegaan, 1986 

 

84 Overname GEB door het NV Energiebedrijf IJsselmij, 1986-1987  

85 Overname GEB door het NV Energiebedrijf IJsselmij, 1987-1989  

86 Overname GEB door het NV Energiebedrijf IJsselmij, 1989-1991  

87 Organisatorische en personele aangelegenheden met betrekking tot de 
overname van het GEB door het NV Energiebedrijf IJsselmij, 1986-1987 

 

88 Organisatorische en personele aangelegenheden met betrekking tot de 
overname van het GEB door het NV Energiebedrijf IJsselmij, 1987-1989 

 

89 Notulen Werkgroep Arbeidsvoorwaarden, 1986-1987  

2.3 Betrekkingen tot andere lichamen 

90 Stukken betreffende de deelname aan de Centrale IJkinrichting voor 
Elektriciteitsmeters NV te Borculo 
1949-1987 

1 omslag 

91 Stukken betreffende de deelname aan het Openbaar Lichaam voor 
Gasvoorziening in Noordoost Nederland 
1954-1956 

3 stukken 

92 Stukken betreffende de deelname aan de BV Gaswacht Stoga 
1972 

3 stukken 

93 Stukken betreffende de deelname aan het VEG-Gasinstituut NV 
1974-1987 

1 omslag 

94 Brief betreffende de deelname aan de Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde 
1978 

 

1 stuk 
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2.4 Oorlogschade  

95 Stukken betreffende de geleden oorlogsschade en de financiële 
afwikkeling hiervan  
1945-1956 

1 omslag 

2.5 Financiën 

96-105 Begrotingen Gemeentelijk Lichtbedrijf  
1933-1958 
NB: De begroting over het jaar 1934 ontbreekt 

10 omslagen 

96 1933-1935  

97 1936-1939  

98 1940-1945  

99 1946-1949  

100 1950-1952  

101 1953-1954  

102 1955  

103 1956  

104 1957  

105 1958  

106-118 Begrotingen Gemeentelijk Energiebedrijf  
1959-1987 

13 omslagen 

106 1959-1961  

107 1962-1963  

108 1964-1965  

109 1966-1967  

110 1968-1969  

111 1970-1971  

112 1972-1973  

113 1974-1975  

114 1976-1977  

115 1978-1979  

116 1980-1981  

117 1982-1984  

118 1985-1987 
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119-121 Journaalboeken Gemeentelijk Lichtbedrijf 
1938-1948 

3 delen 

119 1938-1941  

120 1941-1943  

121 1943-1948  

122-123 Registers balans en winst en verlies rekening 
1939-1956 

2 delen 

122 1939-1945  

123 1945-1956  

124 Register exploitatieoverzicht 
1944-1950 

1 deel 

125-132 Jaarrekeningen Gemeentelijk Lichtbedrijf 
1933-1958  
NB: In de jaarrekeningen is tevens de jaarlijkse verslaglegging 
opgenomen 

8 omslagen 

125 1933-1935  

126 1936-1937  

127 1938-1941  

128 1942-1946  

129 1947-1950  

130 1951-1953  

131 1954-1956  

132 1957-1958  

133-143 Jaarrekeningen Gemeentelijk Energiebedrijf 

1959-1987 

11 omslagen 

133 1959-1960  

134 1961-1963  

135 1964-1965  

136 1966-1967  

137 1968-1970  

138 1971-1973  

139 1974-1975  

140 1976-1978  

141 1979-1981  

142 1982-1984  

143 1985-1987 
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144-179 Grootboeken 
1961-1977 

36 omslagen 

144 1934-1955 (afwijkend formaat)  

145 1961 (nummers 000 – 465)  

146 1961 (nummers 469 – 950)  

147 1962 (nummers 000 – 479)  

148 1962 (nummers 480 – 950)   

149 1963 (nummers 000 – 450)  

150 1963 (nummers 451 – 950)  

151 1964 (nummers 000 – 459)  

152 1964 (nummers 460 – 950)  

153 1965 (nummers 000 – 212)  

154 1965 (nummers 300 – 490)  

155 1965 (nummers 491 – 950)  

156 1966 (nummers 000 – 441)  

157 1966 (nummers 442 – 950)  

158 1967 (nummers 000 – 426)  

159 1967 (nummers 427 – 950)  

160 1968 (nummers 000 – 445)  

161 1968 (nummers 446 – 950)  

162 1969 (nummers 000 – 429)  

163 1969 (nummers 430 – 950)  

164 1970 (nummers 000 – 400)  

165 1970 (nummers 401 – 480)  

166 1970 (nummers 481 – 950)  

167 1971 (nummers 000 – 426)  

168 1971 (nummers 427 – 509)  

169 1971 (nummers 510 – 950)  

170 1972 (nummers 001 – 429)  

171 1972 (nummers 430 – 950)   

172 1973 (nummers 000 – 449)   

173 1973 (nummers 450 – 950)  

174 1975 (nummers 000 – 446)  

175 1975 (nummers 447 – 950)  

176 1976 (nummers 000 – 446)  

177 1976 (nummers 447 – 950)  
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178 1977 (nummers 000 – 430)   

179 1977 (nummers 431 – 950)  

180 Controlerapporten administratie 
1940-1945 

1 omslag 

2.6 Jaarverslagen 

181 Technisch jaarverslag 
1985 
NB: De reguliere jaarlijkse verslaglegging is opgenomen in de dossiers 
jaarrekeningen 

1 stuk 

2.7 Publiciteit en voorlichting 

182 Circulaires, mededelingen en krantenknipsels 
1946-1975 

1 omslag 

2.8 Dienstgebouwen en -terreinen 

183 Stukken betreffende de gebouwen en terreinen van het GEB 
1935-1984 

1 omslag 

184 Stukken betreffende het treffen van diverse voorzieningen alsmede de 
verbouw van de bedrijfswoning van de directeur aan de Dannenberg 14 
1957-1968 

1 omslag 

185-188 Stukken betreffende de bouw van het bedrijfsgebouw van het GEB aan 
de Dannenberg 16 
1978-1982 

4 omslagen 

185 Voorbereiding, 1978-1980  

186 Bouwvergunning, 1980  

187 Aanbesteding en gunning, 1980  

188 Bouw en opening, 1980-1982  

189 Stukken betreffende de verkoop van de woningen Dannenberg 10, 12 en 
14 
1986-1987 

1 omslag 

2.9 Commissies 

190 Verordening en samenstelling van de Commissie van Bijstand van het 
Lichtbedrijf 
1933-1954 

1 omslag 

191 Notulen van de Commissie van Bijstand in het Beheer van het 
Gemeentelijk Lichtbedrijf 
1934-1938 

 

 

 

 

 

 

1 omslag 
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192-194 Notulen van de Lichtcommissie 
1938-1957 

3 omslagen 

192 1938-1940  

193 1941-1951  

194 1952-1957  

195 Stukken betreffende de samenstelling van de Energiecommissie 
1958-1966 

4 stukken 

196-199 Notulen van de Energiecommissie 
1959-1987 

4 omslagen 

196 1959-1970  

197 1971-1978  

198 1979-1983  

199 1984-1987  

200 Notulen van de Werkgroep GEB – aangelegenheden 
1979-1984 

1 omslag 

2.10 Uitoefening van de dienst 

201 Statistische opgaven 
1932-1940 

1 omslag 

202 Stukken betreffende de opzet van het archief en de registratuur 
1948-1955 

1 omslag 

203 Stukken betreffende de verkoop van diverse roerende goederen 
(comforen, stoomketels, motoren e.d.) 
1951-1959 

1 omslag 

3. Personele aangelegenheden  

204 Stukken betreffende de gevoerde correspondentie omtrent diverse 
personele aangelegenheden 
1933-1963 

1 omslag 

205 Arbeidslonenboek  
1938-1942 
NB: Afwijkend formaat  

1 deel 

206 Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Wierden inzake de 
vervulling van de functie van directeur van het Lichtbedrijf 
1955-1967 

1 omslag 

207 Regeling rijwielvergoeding personeel Lichtbedrijf 
1958 

4 stukken 

208 Stukken betreffende de waarneming van de directie door de heer D.B. 
Groothuis van het gemeentelijk energiebedrijf van de gemeente 
Hellendoorn 
1976-1978 

1 omslag 
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4. Taakuitvoering 

4.1 Openbare veiligheid 

209 Plan tot bescherming van het gas- en elektriciteitsbedrijf tegen schade 
tengevolge van oorlogshandelingen alsmede de opzet van de 
bedrijfszelfbescherming 
1959-1971 

1 omslag 

4.2 Energievoorziening  

4.2.1 Energievoorziening in het algemeen 

210 Stukken betreffende de gevoerde correspondentie tussen de gemeente 
Rijssen, Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het 
ministerie van Buitenlandse zaken over het “nodeloos prikkelen” van 
Duitse firma’s en het als gevolg hiervan reageren van de Duitse regering 
op de briefwisseling tussen de gemeente Rijssen en deze firma’s 
1931 

4 stukken 

211 Regeling voor de erkenning van gasfitters en installateurs 
1934-1973 

1 omslag 

212 Overeenkomst met de Staat der Nederlanden betreffende de 
tussenkomst van het Ministerie van Economische Zaken bij het plaatsen 
van bestellingen bij Zwitserse firma’s 
1949 

1 stuk 

213 Stukken betreffende de erkenning van Rijssense bedrijven als erkende 
gasfitters en installateurs 
1949-1968 
NB: In dit dossier tevens correspondentie omtrent de overtreding van 
voorschriften 

1 omslag 

214 Folders betreffende apparatuur en onderdelen ten behoeve van de gas- 
en elektriciteitsvoorziening 
1950-1957 

1 omslag 

215 Folders betreffende geisers en gasboilers 
1950-1954 

1 omslag 

216 Folders betreffende gasfornuizen, ovens, wasmachines, centrifuges, 
stofzuigers, wafelijzers, vloerwrijvers e.d. 
1951-1957 

1 omslag 

217 Algemene leverings- en aansluitvoorwaarden  
1980-1987 

1 omslag 

218 Notulen van de Werkgroep Energiebesparing 
1980-1984 

1 omslag 

219 Uitgave Energievoorziening in de gemeente Rijssen sinds 1914 
1981 

 

 

 

1 stuk 
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4.2.2 Gasvoorziening 

220 Verordening tot regeling der voorwaarden voor de levering en het 
gebruik van gas en wat daartoe behoort van de gemeentelijke gasfabriek 
aan particulieren 
1920-1958 

1 omslag 

221 Register van onderzoeken naar gas- en muntmeters 
1922-1937 

1 deel 

222 Register van muntgasverbruikers waar groene komforen geplaatst zijn 
met bijbetaling 
1927-1954 

1 deel 

223 Stukken betreffende de productie en verkoop van cokes en teer 
1929-1957 

1 omslag 

224 Verkoopboek van cokes en teer 
1930-1934 

1 deel 

225 Voorraadboek kolen & cokes 
1931-1955 
NB: Boek in slechte staat 

1 deel 

226-229 Stukken betreffende de vaststelling van de gastarieven 
1932-1987 

4 omslagen 

226 1932-1954  

227 1955-1977  

228 1978-1983  

229 1983-1987  

230-231 Stukken betreffende de uitbreiding, verbetering en sanering van het 
gasbuizennet 
1932-1981 

2 omslagen 

230 1932-1973  

231 1974-1981  

232 Stukken betreffende de plaatsing van een tweede (grotere) gashouder in 
verband met de stijging van de gasafgifte en de bevordering van de 
zondagsrust 
1934 

3 stukken 

233 Registers van afgeleverde cokes, bries en gruis 
1943-1957 

2 delen 

234 Stukken betreffende de bouw van een vierde oven 
1946-1947 

5 stukken 

235 Register betaald vastrechttarief muntgas en comforthuur wascomforen 
1948-1952 

1 deel 

236 Stukken betreffende de samenstelling en kwaliteit van het gas 
1950-1955 

1 omslag 

237 Stukken betreffende de overgang van kolengas op aardgas 
1952-1955 

1 omslag 
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238 Gasconcessie op grond van de Gasverordening van de provincie 
Overijssel 
1952-1979 

1 omslag 

239 Stukken betreffende de gasontploffing in het pand Stationsdwarsweg 20 
1953 

1 omslag 

240 Stukken betreffende de ombouw van openbare verlichting en 
binnenverlichting  van gas naar elektriciteit 
1953-1954  

1 omslag 

241-242 Stukken betreffende de ombouw van gastoestellen 
1954-1965 
NB: De gastoestellen dienen te worden omgebouwd in verband met de 
overgang van aardgas uit de Twentse gasputten naar aardgas uit het 
gasveld te Slochteren, dat van een andere samenstelling is 

2 omslagen 

241 1954-1955  

242 1955-1965  

243 Aardgascontract met het Staatsgasbedrijf 
1955-1958 
NB: Dossier incompleet, contract zelf niet aanwezig 

4 stukken 

244 Stukken betreffende de conditionering, bevochtiging en odorisatie van 
gas 
1955-1970 

1 omslag 

245 Koolteerverwerkingscontract met de NV Olster Asphaltfabriek te Olst 
1957 

1 omslag 

246 Stukken betreffende de verhuur en verkoop van gasgeisers 
1960-1979 

1 omslag 

247 Stukken betreffende de bouw van een inkoopstation, 
gasdrukregelstations en districtsregelaars 
1964-1974 

1 omslag 

248 Stukken betreffende de bouw van het aardgasontvangststation aan de 
Dannenberg 18 alsmede de Hinderwetvergunning 
1965-1968 

1 omslag 

249 Hinderwetvergunning ten behoeve van een gasdrukregelkast aan de 
hoek Tuinstraat/Arend Baanstraat/Markeloseweg 
1968-1969 

2 stukken 

250 Vergunning verleend aan de NV Nederlandse Gasunie te Groningen voor 
het leggen van een gasleiding 
1966 

2 stukken 

251 Notulen van besprekingen om te komen tot de eventuele oprichting van 
een regionale service dienst in de regio Hellendoorn 
1969 

 

 

 

 

2 stukken 
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252-259 Hinderwetvergunningen ten behoeve van de aardgasreduceerstations 
1972 

8 omslagen 

252 Braakmansdijk, 1972  

253 Brekeldlaan hoek Banisweg, 1972  

254 Graaf Adolfstraat, 1972  

255 Kruisweg, 1972  

256 Parkstraat, 1972  

257 Pelmolenweg, 1972  

258 Van Speijkstraat, 1972  

259 Johannes Vermeerstraat, 1972  

260 Overeenkomsten betreffende de levering van gas aan bedrijven 
1979-1987 

1 omslag 

261 Hinderwetvergunning ten behoeve van het gasdrukregel- en 
meetstation aan de Dannenberg 16 
1982 

1 omslag 

4.2.3 Elektriciteitsvoorziening 

262 Stukken betreffende de verleende concessie voor de aanleg en 
exploitatie van een elektriciteitsnet door de NV Energiebedrijf IJsselmij 
te Zwolle 
1924-1930 

1 omslag 

263 Stukken betreffende de overname van het elektriciteitsnet van de NV 
Energiebedrijf IJsselmij te Zwolle 
1930-1933  

1 omslag 

264 Overeenkomst elektriciteitslevering door de NV Electriciteitsfabriek 
IJsselcentrale te Zwolle 
1932-1940 

1 omslag 

265 Verordening regelende de algemene voorwaarden voor de levering van 
elektriciteit 
1932-1963  

1 omslag 

266-275 Stukken betreffende de bouw, verplaatsing en reconstructie van 
transformatorhuisjes 
1932-1986 

10 omslagen 

266 1932-1952  

267 1952-1957  

268 1958-1961  

269 1961-1963  

270 1964-1965  

271 1966-1968  

272 1968-1973  

273 1972-1975  
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274 1974-1978  

275 1978-1986  

276 Folders van gebruikte materialen in transformatorhuisjes 
1950-1957 

1 omslag 

277-280 Stukken betreffende de vaststelling van de elektriciteitstarieven  
1933-1988 

4 omslagen 

277 1933-1952  

278 1953-1972  

279 1958-1982  

280 1982-1988  

281-282 Stukken betreffende de uitbreiding en verbetering van het 
elektriciteitsnet 
1933-1978 

2 omslagen 

281 1933-1936  

282 1939-1978  

283 Register voor stroommeters en klokken 
1934-1946 
NB: Afwijkend formaat 

1 deel 

284 Folders van aangeschafte lantaarnpalen 
1951-1966 

1 omslag 

285 Installatievoorschriften 
1951-1968 

1 omslag 

286 Bestek tot het verwijderen en opnieuw bedrijfsvaardig opstellen van 
lichtmasten met toebehoren 
1959 

1 stuk 

287 Overeenkomsten betreffende de levering van elektriciteit aan bedrijven 
1953-1975 

1 omslag 

288 Stukken betreffende de uitbreiding van het elektriciteitsnet 
1978-1983 

1 omslag 

4.3 Hulp aan getroffenen aan overstroming in Zeeland 

289 Stukken betreffende het verlenen van hulp en bijstand naar aanleiding 
van de overstroming in Zeeland 
1953 

4 stukken 
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C. Gemeentelijke Woningbedrijf 1922-1987 (1931-1987) 

Geschiedenis van de organisatie  

Het gemeentelijk woningbedrijf werd ingesteld met ingang van 1 januari 1922 en heeft onder de 
beheersverordening, daterende van 1921 gewerkt tot 1 januari 1936. Bij raadbesluit van 20 februari 
1936 werd het bedrijf opnieuw als tak van dienst aangewezen, aangaande 1 januari 1936. Per 
diezelfde datum werd de Verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Rijssen 
(beheersverordening) vastgesteld, welke tegelijkertijd voor alle bedrijven van de gemeente geldt . Op 
26 september 1952 wordt een geheel nieuwe beheersverordening vastgesteld. Tevens wordt dan de 
functie administrateur der bedrijven ingevoerd, later een afdeling bedrijven. 
 
Het Gemeentelijk Woningbedrijf had ten doel de bouw van sociale huurwoningen en de exploitatie 
van deze woningen om zodoende betaalbare huurwoningen beschikbaar te stellen voor inwoners 
van de gemeente Rijssen. 
 
Het bedrijf had geen personeel in dienst. De administratie en het kassierschap geschiedde door 
personeel werkzaam ter secretarie. Het onderhoud geschiedde door ter plaatse gevestigde 
vaklieden, die hierbij bij toerbeurt werden aangewezen. Het technische toezicht op de huizen 
geschiedde door personeel van de afdeling Gemeentewerken. Ook kwam het voor dat 
onderhoudswerkzaamheden door de dienst Gemeentewerken werden verricht. In het midden van de 
jaren ’60 had het bedrijf wel een incasseerder van de huren in dienst.  
 
Op het gebied van de volkshuisvesting en dan met name in de sociale woningbouw waren in Rijssen 
naast het Gemeentelijk Woningbedrijf 3 woningbouwverenigingen actief, te weten de Christelijke 
Woningbouwvereniging De Goede Woning, de Algemene woningbouwvereniging Riessen en de 
Rooms-Katholieke woningbouwvereniging St. Joseph. 
 

  
 
Juist gereedgekomen woningwetwoningen aan de Diekjansweg. Op de voorgrond een bord, waarop 
de opdrachtgever en de bouwbedrijven zijn vermeld. Links staat een bouwkraan. Op de achtergrond 
bos en een vrijstaande woning. Fotonummer ERH001001461- Instellingnaam Gemeente Rijssen-
Holten - Plaats Rijssen - Deelcollectie Zandvoort - Maker Zandvoort 
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Midden jaren ’80 veranderd het volkshuisvestingsbeleid op rijksniveau drastisch. De Woningwet 
schrijft voor dat exploitatie van woningen door een gemeente een aanvullend karakter moet hebben. 
Slechts als de woningbouwcorporaties niet of op een niet-bevredigende wijze in de behoefte aan 
nieuwe woningen voorzien, mag een gemeente met rijks steun nieuwe woningen laten bouwen.  Dit 
zogenaamde “nieuwbouwprimaat” voor woningwetwoningen betekent in de praktijk dat in een 
gemeente waarin zowel een gemeentelijk woningbedrijf als woningbouwverenigingen actief zijn, de 
nieuwbouw in de sociale sector uitsluitend door de woningbouwverenigingen mag worden 
gerealiseerd.  In het kader van decentralisatie treedt de gemeente terug en zal deze zich nog 
uitsluitend bezig houden met voorbereidende en toezichthoudende taken voor de in de gemeente 
werkzame woningbouwcorporaties. 
 
Het Gemeentelijk Woningbedrijf telde in 1986 72 vooroorlogse en 168 naoorlogse woningen. 
Daarnaast waren er 2 huurwoonwagens  in het bedrijf opgenomen. 
  
De gemeente Rijssen ziet geen overwegende bezwaren tegen opheffing van het woningbedrijf.  De 
gemeentewoningen worden volgens een verdeelsleutel  40% voor De Goede Woning, 40% voor 
Riessen en 20% voor St. Joseph overgedragen aan de voornoemde woningbouwverenigingen.  Per 1 
januari 1987 wordt de aanwijzing van het Gemeentelijk Woningbedrijf als tak van dienst ingetrokken 
en daarmee wordt het Gemeentelijk Woningbedrijf per die datum opgeheven.  
 

Geschiedenis van het archief 

Het Woningbedrijf als zodanig was uitsluitend een administratieve dienst. De werkzaamheden 
betreffende het bedrijf werden uitgevoerd door medewerkers van de dienst Gemeentewerken c.q. 
Openbare Werken. De archieven van het Woningbedrijf zijn altijd bij deze dienst zijn geplaatst.  
 
De dossiers die niet meer actueel waren, zijn opgenomen in de inventarissen van het secretarie 
archief in een apart hoofdstuk voor de dienstenarchieven. Het betrof hier voornamelijk de 
begrotingen en jaarrekeningen. De bouw, onderhoud en exploitatie was ondergebracht onder het 
hoofdstuk Volkshuisvesting. Na de opheffing van de dienst in 1987 zijn de restant stukken van het 
Woningbedrijf eveneens naar het secretariearchief overgebracht.  
 
Het archief maakte een complete indruk.  
 

Verantwoording bewerking 

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld 
door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als 
richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking 
codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
Daarnaast is rekening gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten 
zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen.  
 
Tijdens de bewerking zijn alle archiefbescheiden geconcentreerd in deze inventaris. 
Archiefbescheiden die onder het hoofdstuk Volkshuisvesting van het secretariearchief waren 
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ondergebracht, zijn nu in deze inventaris geplaatst. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van het 
functioneren van het bedrijf.  
 
Rapporten en correspondentie van derden, annuïteiten, jaarlijkse bijdragen, niet doorgegane 
bouwplannen, klein onderhoud, verbetering en kleine veranderingen aan woningwetwoningen, 
huurcontracten alsmede de exploitatie van woningbouwverenigingen zijn vernietigd.  
 
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes, paperclips en plastics zijn 
verwijderd en dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 
zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 
bewerking heeft het archief een omvang van 1,70 meter. 
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C. Gemeentelijk Woningbedrijf 1922-1987 
1. Organisme 

1.1 Algemeen 

290 Stukken betreffende de huurontwikkeling 
1936-1941 

1 omslag 

291 Rapporten betreffende de inspectie van woningwetwoningen 
1958-1959 

1 omslag 

292 Algemene voorwaarden voor de verkoop van woningwetwoningen 
1963-1976 

1 omslag 

293 Stukken betreffende de overdracht van woningen van het gemeentelijk 
woningbedrijf aan de plaatselijke woningbouwverenigingen 
1986-1987 

1 omslag 

1.2 Financiën 

294 Stukken betreffende de controle van de administratie 
1939-1946 

1 omslag 

295-302 Begrotingen 
1932-1987 

8 omslagen 

295 1932-1946  

296 1947-1951  

297 1952-1956  

298 1957-1961  

299 1962-1967  

300 1968-1976  

301 1977-1981  

302 1982-1987  

303-312
  

Jaarrekeningen 
1931-1986 

10 omslagen 

303 1931-1938  

304 1939-1949  

305 1950-1954  

306 1955-1960  

307 1961-1965  

308 1966-1969  

309 1970-1974  

310 1975-1978  

311 1979-1983  

312 1984-1986  
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2. Taakuitvoering 

2.1 Bouw van woningen 

313 Bestekken betreffende de bouw van diverse woningen en schuurtjes 
1939-1950 

5 stukken 

314 Stukken betreffende de bouw van 2 woningen aan de Molendijk 36a en 
36b (V 5214) 
1946-1948 

1 omslag 

315 Stukken betreffende de bouw van 2 woningen aan de Vennekesgaarden 
48 en 50 (V 5217) 
1946-1952 

1 omslag 

316 Stukken betreffende de bouw van 6 woningen aan de Vennekesgaarden 
2, 4, 12, 14, 16 en 18 (V 5281) 
1946-1953 

1 omslag 

317 Stukken betreffende de bouw van 3 woningen aan de Vennekesgaarden 
6, 8 en 10 (V 5562) 
1947-1949 

1 omslag 

318 Stukken betreffende de bouw van 2 woningen aan de Holtentorensweg 
11 en 11a (V 5832) 
1947-1949 

1 omslag 

319 Stukken betreffende de bouw van 3 woningen aan de Vennekesgaarden 
21, 21a en 21b (V 5625) 
1947-1949 

1 omslag 

320 Stukken betreffende de bouw van 14 arbeiderswoningen aan de 
Vennekesgaarden 23 – 35a (V 6614, complex XIII) 
1947-1950 

1 omslag 

321 Stukken betreffende de bouw van een blok van 2 woningen aan de 
Nijverheidsstraat 25 en 27 
1948-1949 

1 omslag 

322 Stukken betreffende de bouw van 10 woningen aan de 
Vennekesgaarden 20, 22, 24, 42, 44, 46, 59, 59a, 61 en 61a (V 7800) 
1948-1952 

1 omslag 

323 Stukken betreffende de bouw van een blok van 2 woningen aan de 
Huttenwal 33 en 35 
1949-1950 

1 omslag 

324 Stukken betreffende de bouw van 10 woningen aan de Irenelaan 13, 14, 
15 en 16 en Marijkestraat 1, 3, 4, 5, 6 en 7 (V 9451) 
1949-1952 

1 omslag 

325 Stukken betreffende de bouw van 12 woningen aan de Irenelaan 1 – 12 

(V 8903) 
1949-1952 
 

1 omslag 

326 Stukken betreffende de bouw van 6 woningen aan de Vennekesgaarden 
49 t/m 57 (V 9779) 

1 omslag 
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1949-1953 

327 Stukken betreffende de bouw van 16 goedkope arbeiderswoningen aan 
de Vennekesgaarden (complex 1950) 
1950-1951 

1 omslag 

328 Stukken betreffende de bouw van 2 woningen aan de A.H. ter Horstlaan 
19 en 21 
1951 

1 omslag 

329 Stukken betreffende de bouw van 48 woningen aan de Annabelstraat, 
Marijkestraat, Prins Hendrikstraat - 1 t/m 8 even en oneven nummers en 
de Prins Bernhardstraat 2 t/m 40 even nummers Nassaustraat 6 t/m 20 
even nummers en 33 t/m 29 oneven nummers, Prinsenstraat 1 t/m 8 
even en oneven nummers (V 12322)  
1951-1952 

1 omslag 

330-331 Stukken betreffende de bouw van 24 woningen tussen de Oranjestraat, 
Schoolstraat en Enterstraat  (complex 1952) aan de Graaf Ottostraat 1 
t/m 19 oneven nummers, en 2b, en 4 t/m 28 even nummers 
1952-1953 

2 omslagen 

330 1952-1953 (1)  

331 1952-1953 (2)  

332 Stukken betreffende de bouw van 47 woningen in het plan Zuidwest (30 
woningen) en plan Zuidoost (17 woningen) aan de Nassaustraat 38 t/m 
60 even nummers, Koninginneweg 7 en 9 oneven nummers en 21 t/m 27 
oneven nummers, Prins Bernhardstraat 5 t/m 27 oneven nummers, 
Graaf Ottostraat 21 t/m 41 oneven nummers en 30 t/m 40  
nummers 
1952-1953 

1 omslag 

333 Stukken betreffende de bouw van 24 woningen aan de Marijkestraat 54 
t/m 10 en de Prins Bernhardstraat 2 t/m 40 (EV 41)  
1953-1954 

1 omslag 

334 Stukken betreffende de bouw van 23 woningen aan de Graaf Ottostraat 
(nummers 21-41) en Gravenstraat (nummers 1-11) 
(V 14395) 
1953-1956 

1 omslag 

335 Stukken betreffende de bouw van 3 blokken van 2 woningen aan de Dr. 
Stokkersstraat 25 t/m 35 
1955-1956 

1 omslag 

336 Stukken betreffende de bouw van 24 woningen in plan 
Zuidwest/Vennekesgaarden (EV 199) aan de Nassaustraat 22 t/m 36, 
Prinsenstraat 10 t/m 18 en Beatrixstraat 6 t/m 28  
1955-1958  

1 omslag 

337 Stukken betreffende de bouw van 24, 24 en 31 woningen (EV 199, EV 
269 en EV 422) 
1955-1959 

1 omslag 

338 Stukken betreffende de bouw van 24 woningen in plan 
Zuidwest/Vennekesgaarden (EV 269) aan de Nassaustraat 41 t/m, 
Koninginneweg 13 t/m 27 en de Beatrixstraat 1 t/m 23  

1 omslag 
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1955-1964 

339 Stukken betreffende de bouw van 31 woningen en 3 garages in plan 
Vennekesgaarden (EV 422) aan de Koninginneweg 28 t/m 34, 
Beatrixstraat 25 t/m 33, Willem de Zwijgerstraat 37 t/m 41, Welleweg 40 
t/m 60, Koninginneweg 47 t/m 53 en Graaf Willem Lodewijkstraat 2 t/m 
8  
1956-1958 

1 omslag 

340 Stukken betreffende de bouw van 16 woningen aan de Koninginneweg 8 
t/m 22, de Nassaustraat 53 en 55 en de Willem de Zwijgerstraat 33 t/m 
35 (complex 1958) 
1957-1959 

1 omslag 

341 Stukken betreffende de bouw van 12 woningen aan de Willem de 
Zwijgerstraat 9 – 31 (EV 649) 
1958-1959 

1 omslag 

342 Stukken betreffende de bouw van 2 woningen aan de Arend Baanstraat  
(EV 1010) 105  
1960-1962 

1 omslag 

343 Stukken betreffende de bouw van 2 woningen aan de Willem de 
Zwijgerstraat 10 en 12 EV 1010) 
1961-1965 

1 omslag 

2.2 Renovatie en groot onderhoud 

344 Stukken betreffende het treffen van voorzieningen aan diverse 
woningen 
1948-1982 

1 omslag 

345 Stukken betreffende de splitsing van 6 duplexwoningen aan de 
Vennekesgaarden 49 t/m 59a (ESV 210)  
1961-1978 

1 omslag 

346 Stukken betreffende de renovatie van 6 woningen aan de 
Tabaksgaarden 
(V 2575) 61 t/m 71  
1973-1979 

1 omslag 

347 Stukken betreffende de renovatie van 26 woningen aan de 
Nijverdalseweg 22 t/m 56, 62, 64 en 80 t/m 100 (V 1407),  
1974-1978 

1 omslag 

348 Stukken betreffende de renovatie van 10 woningen aan de Dannenberg 
54 t/m 72 (V 1194) 
1974-1979 

1 omslag 

349 Stukken betreffende de renovatie van 22 woningen aan de Irenelaan 1 
t/m 15 oneven nummers, 2 t/m 16 even nummers, Marijkestraat 1 t/m 7 
oneven nummers en Nassaustraat 2 en 4 (ESV 210) 
1976-1978 

 

1 omslag 

350 Stukken betreffende de herbouw van de bouwvallige aanbouw bij de 
Molendijk 40 
1976-1980 

1 omslag 
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351 Stukken betreffende de renovatie van 8 woningen aan de 
Vennekesgaarden 22, 24, 44 t/m 50 en  59, 59a (ESV 210) 
1978-1980 

1 omslag 

352 Stukken betreffende het vernieuwen van dakpannen op diverse 
woningen 
1979-1980 

1 omslag 

353-354 Stukken betreffende de isolatie van 151 naoorlogse woningen 
1979-1981 

2 omslagen 

353 1979-1980  

354 1980-1981  

355 Stukken betreffende de renovatie van 68 woningen aan de Prins 
Bernhardstraat e.o. Vennekesgaarden 58 en 64, De Bleijdestraat 34, 
Marijkestraat 17, Prins Bernhardstraat 8, 12, 14,16, 18,20, 22,30, 
32,36,38,40  en 9, 15 t/m 25, Prinsenstraat 2 en 8 en 5, Prins 
Hendrikstraat 2, 6 en 8 en 1 t/m 5, Nassaustraat 8 t/m 18 en 40, 48 t/m 
54  en 35, Graaf Ottostraat 8, 10, 20,26,28,30, 36,38 en 15, 23, 25, 31, 
33, 37, 41, Gravenstraat 12, 16 t/m 24 en 11, 15 t/m 19 (ESV 211) 
1982-1985 

1 omslag 

356-358 Stukken betreffende de renovatie van 18 woningen aan de Zuiderstraat 
2, 4, 8 t/m 20 en Esstraat  85 t/m 101(V 2575) 
1982-1988 

3 omslagen 

356 1982-1986  

357 1984-1986  

358 1985-1988  

359 Stukken betreffende het groot onderhoud van 43 woningen aan de 
Beatrixstraat 7 en 17 t/m 23, 27, 29, 33 en 10, 12, 18, 20, 24, 28, 
Nassaustraat 43 en 45 24 t/m32, Koninginneweg 13,19,23,25 ,27, 47 t/m 
53, 28 t/m 34, Welleweg 42 t/m 48 en 54 , Graaf Willem Lodewijkstraat 
2 en 4 en de Willem de Zwijgerstraat 37 t/m 41 (ESV 316) 
1983-1986 

1 omslag 

360 Stukken betreffende de renovatie van 10 woningen aan de Molendijk 
36a, 36b,36c,36d, 38 en 40 en Dannenberg nummers 22,22a, 24 en 24a  
(V 4211)  
1984-1986 

1 omslag 

361-363 Stukken betreffende de renovatie van 24 woningen aan de Zuiderstraat 
(V 2979) 5 t/m 27 en 24 t/m 44  
1984-1989 

3 omslag 

361 1984-1985   

362 1985-1987  

363 1984-1989 

 

 

364 Stukken betreffende de renovatie van 15 woningen aan de 
Koninginneweg 10, 16 en 20, Prins Bernhardstraat 42 t/m 48 en de 
Willem de Zwijgerstraat 11 t/m 23 en 31 (ESV 317) 

1 omslag 
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1985-1987 

365 Stukken betreffende de renovatie van 11 woningen aan de 
Vennekesgaarden 22, 24, 31b, 33, 35, Van Wijngaardenstraat 14, 
Irenelaan 2 en 14  , Marijkestraat 1  en de Willem de Zwijgerstraat 10 en 
12 (ESV 81 en ESV 210) 
1986-1987 

1 omslag 
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D. Gemeentelijke Grondbedrijf 1936-2000 (1933-2000) 

Geschiedenis van de organisatie  

Het Grondbedrijf heeft gewerkt onder een Beheersverordening daterende van 1921. Aangezien alle 
voor bouwterreinen bestemde  gronden inmiddels verkocht waren, had het bedrijf in de laatste jaren 
geen praktische betekenis meer. 
 
Het gemeentelijk grondbedrijf werd met ingang van 1 januari 1936 opnieuw ingesteld krachtens 
raadsbesluit van 20 februari 1936, toen al de bedrijven van de gemeente in één 
aanwijzingsverordening werden ondergebracht.  
 
Per diezelfde datum wordt de Verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Rijssen 
(beheersverordening) vastgesteld, welke tegelijkertijd voor alle bedrijven van de gemeente geldt .  
Op 26 september 1952 wordt een geheel nieuwe beheersverordening vastgesteld.  Omdat er met 
ingang van 1 januari 1990 maar 2 takken van dienst zijn (Dienst Openbare Werken en het 
Grondbedrijf) wordt de beheersverordening op 26 juni 1989 ingetrokken.  Voor het Grondbedrijf 
wordt een aparte beheersverordening ingesteld. 
 
Doelstelling van het Grondbedrijf is de aan de gemeente in eigendom toebehorende onroerende 
goederen, die hiertoe bij een aan Gedeputeerde Staten mede te delen besluit van de gemeenteraad 
worden aangewezen, afzonderlijk te beheren. Het beheer van de geldmiddelen van het bedrijf wordt 
geheel afgescheiden van het beheer van de overige geldmiddelen van de gemeente. Het bedrijf 
wordt beschouwd als een administratief zelfstandig lichaam. 
 
Het bedrijf had geen personeel in dienst. Personeel in dienst van de gemeente Rijssen verrichtte de 
voor het bedrijf nodige werkzaamheden.  Later wordt de functie van administrateur der bedrijven 
ingevoerd. De gemeenteontvanger trad op als kassier.  
 
Het Grondbedrijf heeft bestaan tot en met de opheffing van de gemeente Rijssen.  
 

Geschiedenis van het archief 

Het Grondbedrijf als zodanig was uitsluitend een administratieve dienst. De werkzaamheden 
betreffende het bedrijf werden uitgevoerd door medewerkers van de dienst Gemeentewerken c.q. 
Openbare Werken. De archieven van het Grondbedrijf altijd bij deze dienst zijn geplaatst.  
 
De dossiers die niet meer actueel waren, zijn opgenomen in de inventarissen van het secretarie 
archief in een apart hoofdstuk voor de dienstenarchieven. Na de opheffing van de gemeente zijn de 
restant stukken van het grondbedrijf eveneens naar het secretariearchief overgebracht.  
 
Hoewel het archief een complete indruk maakt, ontbraken de begrotingen en de jaarrekeningen over 
de jaren 1990-2000. Ook de apart voor het grondbedrijf vastgestelde Beheersverordening is niet 
aangetroffen.  
 

Verantwoording bewerking 

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld 
door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als 
richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking 
codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
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Daarnaast is rekening gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten 
zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen.  
 
Dat het Grondbedrijf een organisatieonderdeel is, dat een puur administratief financiële taak 
behartigt, blijkt ook uit de neerslag in het archief. Op één dossiers na bestaat het volledige archief 
uitsluitend uit financiële bescheiden.  
 
Gelet op de historische inhoud ervan, zijn er tijdens de bewerking en de daarop volgende 
inventarisatie geen stukken vernietigd. 
 
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes, paperclips en plastics zijn 
verwijderd en dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 
zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 
bewerking heeft het archief een omvang van 0,75 meter. 
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D. Gemeentelijk Grondbedrijf 1936-2000 

1. Organisme 

1.1 Inbreng gronden en beheer  

366 Stukken betreffende de inbreng van gronden in het grondbedrijf 
alsmede de financiële toestand 
1951-1986 

1 omslag 

367 Beheersverordening grondbedrijf 
1989-1993 

4 stukken 

1.2 Financiën 

368 Stukken betreffende de controle van de administratie 
1939-1942 

1 omslag 

369-377 Begrotingen  
1933-1989 
NB: De begrotingen over de jaren 1942-1946 ontbreken. Waarschijnlijk 
zijn deze nooit opgemaakt. 

9 omslagen 

369 1933-1952  

370 1953-1960  

371 1961-1967  

372 1968-1972  

373 1973-1976  

374 1977-1979  

375 1980-1981  

376 1982-1984  

377 1985-1989  

378 Begrotingswijzigingen 
1990-2000 

1 omslag 

379-390 Jaarrekeningen 
1937-1989 
NB: De jaarrekeningen over de jaren 1940-1947 ontbreken  

12 omslagen 

379 1937-1939  

380 1948-1954  

381 1955-1958  

382 1959-1963  

383 1964-1967  

384 1968-1970  

385 1971-1974  

386 1975-1977  
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387 1978-1980  

388 1981-1983  

389 1984-1986  

390 1987-1989  

391 Stukken betreffende de controle en de vaststelling van de jaarrekening 
1990-1999 

1 omslag 

392 Grootboekkaarten  
1960 

1 omslag 
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E. Bedrijf Dokter Stokkersfonds 1936-1990 (1739-1989) 

Geschiedenis van de organisatie  

Na het overlijden van de heer G. Stokkers, in leven arts te Rijssen, bleek dat deze zijn gehele 
vermogen, na aftrek van enige legaten, aan de gemeente Rijssen had vermaakt onder de last “dat het 
geërfd wordende zal worden besteed tot verbreeding der straten, tot verfraaiing der gemeente in 
het algemeen, voor den aanleg van waterleiding en/of dergelijke”.  De nalatenschap was zeer 
uiteenlopend van aard te weten een woonhuis, twee boerderijen met bijbehorend land, verder nog 
een grote oppervlakte land gelegen in de gemeenten Markelo, Rijssen en Wierden, vorderingen 
gedekt door hypotheek, schuldbekentenissen zonder dekking, aandelen en obligaties en enkele 
spaarbrieven. Bij besluit van 10 juni 1932 aanvaardde de Gemeenteraad de erfenis onder de gestelde 
verplichtingen.  
 

 
 
Dokter Stokkers, huisarts te Rijssen. Leefde van 1872 tot 1931. Hij woonde aan de Boomkamp, pal 
naast hotel de Kroon. Heeft dankzij zijn nalatenschap er voor gezorgd dat halverwege de jaren 1930 
de inwoners toegang kregen tot de waterleiding. Fotonummer ERH001000727 - Instellingnaam 
Gemeente Rijssen-Holten - Plaats Rijssen - Deelcollectie Zandvoort - Maker Zandvoort 
 
In de eerste jaren na de overdracht van de erfenis werden de inkomsten en uitgaven in de 
gemeenterekening verantwoord en werden de positieve saldi overgeboekt naar het volgende 
dienstjaar. Dit schonk echter geen bevrediging, omdat het overzicht van de resultaten van elk der 
onderdelen ontbrak. 
 
In de raadsvergadering van 28 december 1934 deelde de voorzitter dan ook mede, dat het in de 
bedoeling lag, om voor het beheer van het fonds een aparte tak van dienst in te stellen. In overleg 
met de financiële commissie werd besloten om het administratieve en het geldelijk beheer van het 
fonds te scheiden, door de instelling van een zogenaamd centraal kasbeheer, welke tegelijkertijd ook 
voor andere bedrijven zou gelden. Volgens dit voorstel zou dan de administratie (opmaken 
begroting, bijhouden van de boeken, opmaken van balans en verlies- en winstrekening en 
jaarverslag) ter secretarie worden gevoerd, terwijl de gemeenteontvanger aangewezen zou worden 
als kassier.  
 
In zijn vergadering van 20 februari 1936 verenigde de Gemeenteraad zich met deze voorstellen en 
werd het bedrijf alsnog met ingang van 1 januari 1936 als tak van dienst aangewezen. Per diezelfde 
datum werd op 20 februari 1936 de Verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente 
Rijssen (beheersverordening) vastgesteld, welke tegelijkertijd voor alle bedrijven van de gemeente 
geldt. Op 26 september 1952 werd een geheel nieuwe beheersverordening vastgesteld. Tevens werd 
de functie administrateur der bedrijven ingevoerd. Omdat er met ingang van 1 januari 1990 maar 2 
takken van dienst zijn (Dienst Openbare Werken en het Grondbedrijf) wordt de beheersverordening 
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op 26 juni 1989 ingetrokken.  Voor de beide resterende bedrijven werd een aparte 
beheersverordening ingesteld.  
 
Het bedrijf had geen personeel in dienst. De administratie en het kassierschap geschiedde door 
personeel van de secretarie. De afdeling Gemeentewerken was belast met het technisch toezicht op 
de woningen. Het onderhoud van de gebouwen geschiedde door ter plaatse gevestigde vaklieden, 
die hiervoor bij toerbeurt werden aangewezen. 
 
In 1985 treden nieuwe gemeentelijke komptabiliteitsvoorschriften in werking. In het bedrijf Dokter 
Stokkersfonds gaat maar relatief weinig om.  Voor enkele boekingen per week  moeten afzonderlijke 
administraties worden gebruikt, waarbij afzonderlijke verslagen, controle- en betaallijsten moeten 
worden uitgeprint. De accountantscontroles zijn relatief hoog in verhouding tot de administratie. Uit 
oogpunt van doelmatigheid en efficiency wordt aanbevolen de dienst op te heffen en de 
desbetreffende taken op te nemen in de algemene dienst. Bij besluit van 1 januari 1990 wordt de 
aanwijzing van het  Dokter Stokkersfonds als tak van dient ingetrokken en wordt de dienst per deze 
datum opgeheven.  

Geschiedenis van het archief 

Het Bedrijf Dr. Stokkersfonds als zodanig was uitsluitend een administratieve dienst. De 
werkzaamheden betreffende het bedrijf werden uitgevoerd door medewerkers van de afdeling 
Financiën. De archieven van het Dr. Stokkersfonds zijn echter altijd bij het secretariearchief geplaatst.  
 
De dossiers die niet meer actueel waren, zijn opgenomen in de inventarissen van het secretarie 
archief in een apart hoofdstuk voor de dienstenarchieven. Het betrof hier voornamelijk de 
begrotingen en jaarrekeningen. De financiële bescheiden als aandelen, fondsen, hypotheken, 
vorderingen en dergelijke waren ondergebracht in het hoofdstuk financiën van het secretariearchief.  
 
Het archief maakte een complete indruk.  
 

Verantwoording inventarisatie 

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld 
door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als 
richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking 
codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
Daarnaast is rekening gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten 
zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen.  
 
Tijdens de bewerking zijn alle archiefbescheiden geconcentreerd in deze inventaris. 
Archiefbescheiden die onder het hoofdstuk financiën van het secretariearchief waren ondergebracht, 
zijn nu in deze inventaris geplaatst. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van het functioneren van 
het bedrijf.  
 
Gelet op de historische inhoud ervan, zijn er tijdens de bewerking en de daarop volgende 
inventarisatie geen stukken vernietigd.  
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De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes, paperclips en plastics zijn 
verwijderd en dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 
zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 
bewerking heeft het archief een omvang van 1,20 meter.  
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E. Bedrijf Dokter Stokkersfonds 1936-1990 

1. Organisme 

1.1 Familie archief van de familie Stokkers 

393-396 Financiële bescheiden  (schuldbekentenissen, hypotheekoverzichten en 
–inschrijvingen, overzichtslijsten en staten van eigendommen, 
verzekeringspapieren, kwitanties, huurovereenkomsten e.d.) 
1739-1914 

4 omslagen 

393 Map 1  

394 Map 2  

395 Map 3  

396 Map 4   

397 Kaartenbakadministratie van de toegang op de financiële bescheiden 
z.j. 
NB: Niet compleet  

1 pak  

398 Familiecorrespondentie (diploma’s, gedichten, felicitaties) 
1797-1900 

1 omslag 

399 Notariële akten  
1832-1915 

1 omslag 

400 Verdeling van markegronden te Elsen 
1852 

2 stukken 

401 Kasboek 
1883-1933 

1 deel  

402 Akten van schuldbekentenissen met hypotheek 
1907-1927 

1 omslag 

403 Staten van uit te keren schadeloosstellingen en te heffen tiendrenten als 
bedoeld in artikel 68 van de Tiendwet 1907 
1909-1913 

5 stukken 

404 Grootboek 
1931-1933 

1 deel 

1.2 Ontvangen erfenis van Dr. G. Stokkers  

Zie ook inventarisnummers 732, 3936, 3937 en 7039 van de inventaris van het secretariearchief  

405 Testament en inventaris van de nalatenschap van Dr. G. Stokkers 
1925-1931 

3 stukken 

406-416 Stukken betreffende het schenken van de erfenis van Dr. G. Stokkers aan 
de gemeente Rijssen alsmede de ontwikkeling van de financiële fondsen 
en bezittingen 
1915-1986 

11 omslagen 

406 Aandelen van Mijnbouw Maatschappij Soemalata en Zeebad 
Hindeloopen, 1915 
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407 Afwikkeling nalatenschap, 1931-1936  

408 Vorderingen, 1944-1949  

409 Vordering van J.J. Chrisstoffels, 1931-1936  

410 Fondsen, aandelen, bankafschriften, overzichten enz., 1932-1937  

411 Fondsen, aandelen, bankafschriften, overzichten enz., 1959-1969  

412 Fondsen, aandelen, overzichten e.d., 1937-1945  

413 Fondsen, aandelen, overzichten e.d., 1943-1959  

414 Fondsen, aandelen, overzichten e.d., 1971-1986  

415 Verstrekken van hypotheken uit de erfenis, 1932-1967  

416 Besteding van de gelden, 1983-1984  

1.3 Beheer en exploitatie van gronden en gebouwen 

417-427 Stukken betreffende het beheer en de exploitatie van gronden en 
gebouwen 
1931-1973 

11 omslagen 

417 Beheer en exploitatie van pand Boomkamp 3, 1931-1973  

418 Beheer en exploitatie van boerderij De Smale te Elzen in Markelo,  
1933-1956 

 

419 Beheer en exploitatie van boerderij De Smale te Elzen in Markelo,  
1950-1963 

 

420 Beheer en exploitatie van boerderij De Smale te Elzen in Markelo, 
1960-1969 

 

421 Beheer en exploitatie van boerderij Klompjan, Herikerweg 41 te 
Markelo, 1937-1955 

 

422 Beheer en exploitatie van boerderij Klompjan, Herikerweg 41 te 
Markelo, 1956-1966 

 

423 Beheer en exploitatie van diverse gronden, 1933-1952  

424 Verhuur van het Stokkerskampje te Zuna, gemeente Wierden,  
1932-1938 

 

425 Verhuur gronden op Het Verenland, 1933-1966  

426 Verhuur en verpachting gronden nabij de Pelmolen, 1935-1948  

427 Pachtcontracten, 1938-1969  

428 Schuldbekentenissen 
1945-1965 

1 omslag 

1.4 Financiën  

429-433 Begrotingen 
1936-1989 

5 omslagen 

429 1936-1949  

430 1950-1959  
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431 1960-1966  

432 1967-1976  

433 1977-1989  

434-440 Jaarrekeningen 
1936-1989 

7 omslagen 

434 1936-1941  

435 1942-1951  

436 1952-1960  

437 1961-1967  

438 1968-1973  

439 1974-1981  

440 1982-1989  
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F. Bedrijf Bezittingen 1936-1990 (1935-1989) 

Geschiedenis van de organisatie  

Begin jaren ’30 was reeds meerdere malen de wenselijkheid gevoeld om een beter overzicht te 
verkrijgen in het uitgebreide bezit van de gemeente en van de met dit bezit verkregen resultaten. In 
die tijd bezat de gemeente een groot vermogen in de vorm van landerijen, huizen, leningen ten laste 
van de staat en van gemeenten. Een goed beheer van dit vermogen werd zeer belangrijk geacht. Als 
eerste eis van een goed beheer werd gesteld dat het noodzakelijk was te beschikken over een goed 
overzicht van de bereikte resultaten. De inrichting van de begrotingen en rekening van de algemene 
dienst leenden zich er niet voor, om deze ideeën te verwezenlijken.  
 
Bij besluit van 20 februari 1936 werd het Bedrijf bezittingen aangewezen als tak van dienst.  Per 
diezelfde datum werd de Verordening op het beheer van de bedrijven der gemeente Rijssen 
(beheersverordening) vastgesteld, welke tegelijkertijd voor alle bedrijven van de gemeente geldt . Op 
26 september 1952 werd een geheel nieuwe beheersverordening vastgesteld. Tevens werd de 
functie administrateur der bedrijven ingevoerd.  
 
Volgens de aanwijzingsverordening moesten in het bedrijf worden ingebracht al de aan de gemeente 
toebehorende eigendommen, die niet voor de openbare dienst zijn bestemd of gebruikt worden.  
Om een indruk te krijgen van de omvang van de onroerende eigendommen van de gemeente; in 
1937 zijn de volgende onroerende goederen in eigendom van de gemeente: 10 woningen, een 
postkantoor met directeurswoning, voormalige ziekenbarak, gemeenteweide De Mors, diverse 
gemeentebossen, landerijen De Overtoom en diverse verspreid liggende gronden. In de loop van het 
bestaan van het bedrijf, worden diverse bezittingen verkocht, maar ook wordt onroerend goed 
bijgekocht waarbij als belangrijkste genoemd kan worden het Volkspark,  landgoed De Oosterhoff en 
boerderij De Verdeling.  
 

 
 
Luchtfoto van havezate De Oosterhof, genomen vanaf de achterkant. De foto is genomen in de tijd 
van het verval na de 2e Wereldoorlog. Plaats Rijssen - Deelcollectie Rijssen in Beeld. 
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Het bedrijf had geen personeel in dienst. De administratie en het kassierschap geschiedde door 
personeel van de secretarie. Het onderhoud van de gebouwen geschiedde door ter plaatse 
gevestigde vaklieden, die hiervoor bij toerbeurt werden aangewezen. Het toezicht hierop geschiedde 
door de gemeente-architect.  De werkzaamheden voor de exploitatie van landerijen gebeurde door 
tijdelijk personeel alsook door arbeiders in vaste dienst. Het toezicht hierop geschiedde door de 
gemeente-opzichter. Later was de dienst Gemeentewerken belast met het algehele toezicht. 
 
In 1985 treden nieuwe gemeentelijke komptabiliteitsvoorschriften in werking. In het bedrijf 
Bezittingen gaat maar relatief weinig om.  Voor enkele boekingen per week  moeten afzonderlijke 
administraties worden gebruikt, waarbij afzonderlijke verslagen, controle- en betaallijsten moeten 
worden uitgeprint. De accountantscontroles zijn relatief hoog in verhouding tot de administratie. Uit 
oogpunt van doelmatigheid en efficiency wordt aanbevolen de dienst op te heffen en de 
desbetreffende taken op te nemen in de algemene dienst. Bij besluit van 1 januari 1990 wordt de 
aanwijzing van het  bedrijf Bezittingen als tak van dient ingetrokken en wordt de dienst per deze 
datum opgeheven. 
 

Geschiedenis van het archief 

Het Bedrijf Bezittingen als zodanig was uitsluitend een administratieve dienst. De werkzaamheden 
betreffende het bedrijf werden uitgevoerd door medewerkers van de dienst Gemeentewerken c.q. 
Openbare Werken. De archieven van het bedrijf zijn altijd bij deze dienst zijn geplaatst.  
 
De dossiers die niet meer actueel waren, zijn opgenomen in de inventarissen van het secretarie 
archief in een apart hoofdstuk voor de dienstenarchieven. Het betrof hier voornamelijk de 
begrotingen en jaarrekeningen. De taakuitvoering van het bedrijf (beheer van onroerende goederen) 
was verdeeld over de diverse onderwerpen van de inventaris van het secretariearchief.  
 
Het archief maakte een complete indruk.  
 

Verantwoording bewerking 

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld 
door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als 
richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking 
codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
Daarnaast is rekening gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten 
zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen.  
 
Tijdens de bewerking zijn niet alle archiefbescheiden geconcentreerd in deze inventaris. De 
taakuitvoering van dit bedrijf is gelet op de complexiteit en variëteit van de onderwerpen, 
ondergebracht in de inventaris van het secretariearchief. Het betreft hier het beheer van woningen 
en gebouwen, landerijen, bossen, losliggende gronden en parken. Concentratie van deze 
correspondentie in het archief van het bedrijf Bezittingen, zou de structuur van de bestaande 
inventaris onherstelbaar doorbreken en de toegankelijkheid niet bevorderen. Ook is niet altijd vast te 
stellen welke onroerende goederen nu onder het Bedrijf Bezittingen vielen en welke onder een 
andere beheersstructuur. Daarnaast zijn soms onroerende goederen uit het Bedrijf gehaald en soms 
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aan het Bedrijf toegevoegd. Het deels wel en deels niet opnemen van deze onroerende goederen zal 
de toegankelijkheid eveneens niet bevorderen.  
 
Gelet op de historische inhoud ervan, zijn er tijdens de bewerking en de daarop volgende 
inventarisatie geen stukken van het Bedrijf zelf vernietigd. Wel zijn bescheiden betreffende het 
onderhoud en beheer van (sommige) onroerende goederen vernietigd.  
 
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes, paperclips en plastics zijn 
verwijderd en dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 
zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 
bewerking heeft het archief een omvang van 0,60 meter. 



 

 

F.  Bedrijf Bezittingen 1936-1990 

52 

 

F. Bedrijf Bezittingen 1936-1990 

1. Organisme  

1.1 Eigendommen 

441 Stukken betreffende de aankoop van diverse grond- en hulpstoffen 
1935-1947 
NB: Hier o.m. zaaizaden, kunstmest, eikels, bomen, pootaardappelen e.d. 
alsmede het terugbrengen van het in de oorlog door de Duitsers 
gebruikte vliegveld in de oude staat tot landbouwgrond 

1 omslag 

442 Stukken betreffende de verkoop van veldvruchten en hout 
1935-1947 

1 omslag 

443 Stukken betreffende de inbreng of het uitboeken van gronden van of uit 
het Bedrijf Bezittingen 
1979-1984 

1 omslag 

1.2 Financiën  

444 Openingsbalans 
1936 
NB: Het betreft hier lijsten met bezittingen en opbrengsten 

1 omslag 

445 Stukken betreffende de controle van de administratie 
1939-1946 

1 omslag 

446-454 Begrotingen 
1936-1989 

9 omslagen 

446 1936-1945  

447 1946-1950  

448 1951-1955  

449 1956-1960  

450 1961-1965  

451 1966-1971  

452 1972-1976  

453 1977-1983  

454 1984-1989  

455-463 Jaarrekeningen 
1936-1989 

9 omslagen 

455 1936-1940  

456 1941-1950  

457 1951-1957  

458 1958-1962  

459 1963-1968  

460 1969-1973  
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461 1974-1978  

462 1979-1984  

463 1985-1989  
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G. Bedrijf gemeentewerken/openbare werken 1953-1993 (1917-1994) 

 

Geschiedenis van de organisatie 

De dienst gemeentewerken maakte reeds lang deel uit van de ambtelijke organisatie. De taak van de 
dienst valt te omschrijven als dat gedeelte van het ambtelijk apparaat, dat het gemeentebestuur bij 
staat bij de voorbereiding en  uitvoering van de taken op technisch gebied. Niettemin is de dienst 
gemeentewerken niet altijd een tak van dienst geweest  zoals bedoeld in de Gemeentewet. Tot 1952 
viel de dienst organisatorisch onder te algemene dienst. 
 
Reeds lang leefde echter de wens bij de dienst Gemeentewerken om de dienst om te zetten in een 
tak van dienst zoals bedoeld in de artikelen 252, 253 en 265 van de Gemeentewet.  De redenen 
hiervoor waren divers en voornamelijk financieel-economische en organisatorische aard. Zo beweegt 
de dienst zich niet op een bepaald onderdeel, maar betreft het het gehele gebied waarbij technische 
aangelegenheden zijn betrokken. De dienst voerde taken uit in eigen beheer, maar besteedde ook 
taken uit. Zij beschikte hiertoe over personeel, werkplaatsen en een complex van technische 
hulpmiddelen.  
 
Meer en meer was men de mening toegedaan, dat deze taken alleen doeltreffend konden worden 
uitgevoerd wanneer de dienst werd aangewezen als tak van dienst met een eigen begroting en 
rekening en daarmee als een zelfstandige administratieve eenheid zou verdergaan.   
 
Bij besluit van 29 juli 1952 werd de dienst Gemeentewerken per 1 januari 1953 aangewezen als tak 
van dienst als bedoeld in artikel 252 van de Gemeentewet.  
 
Op 26 september 1952 wordt een geheel nieuwe beheersverordening vastgesteld. Tevens wordt de 
functie administrateur der bedrijven ingevoerd. Omdat er met ingang van 1 januari 1990 maar 2 
takken van dienst zijn (Dienst Openbare Werken en het Grondbedrijf) wordt de beheersverordening 
op 26 juni 1989 ingetrokken.  Voor de dienst Openbare Werken wordt per diezelfde datum een 
aparte beheersverordening ingesteld. 

 
 
Uitvoering rekonstruktie Oosterhofweg 1986. Foto: archief gemeente Rijssen-Holten 
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Wat was nu het takenpakket van de dienst Gemeentewerken? Deze bestonden uit drie functies: 
 
- Adviserende functie: adviezen aan het college van burgemeester en wethouders omtrent 

technische aangelegenheden die tot het werkterrein van de dienst behoren. 
-  Uitvoerende functie: het voorbereiden c.q. ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van 

werken op weg- en waterbouwkundig, bouwkundig en cultuurtechnisch gebied. 
-  Controlerende functie: het uitoefenen van toezicht op de aanleg, bouw en constructie van 

werken en installaties door derden. 
 

Concreet betekent dit dat de werkzaamheden bestonden uit: 
 
- Het ontwerpen van nieuwbouw, uitbreidingen en vernieuwingen van gemeentegebouwen, -

werken en –inrichtingen  
-  Het stichten en onderhouden van alle gemeentegebouwen, voor de openbare en niet 

openbare dienst bestemd 
-  Beheer en onderhoud van sport- en recreatievoorzieningen 
-  Stedenbouwkundige werkzaamheden  
-  Het aanleggen en onderhouden van straten, wegen, pleinen, grachten, vaarten, havens, 

bossen, plantsoenen, rioleringen en alle andere weg- en waterbouwkundige en civiele 
werken 

-  Het aanleggen en onderhouden van begraafplaatsen 
-  De uitvoering van de Woningwet en de Bouwverordening, voor zover het technische 

aangelegenheden betreft, met name stedenbouwkundige maatregelen 
-  Uitvoering van taken op het gebied van verkeerstechnische zaken 
-  Controle op de naleving van vergunningsvoorwaarden als bouw- en hinderwetsvergunningen 
-  Inzameling van huisvuil, vegen van straten en ledigen van putten en kolken 
-  Ongediertebestrijding, gladheidbestrijding 

 
De dienst had in 1957 een omvang van 47 ambtenaren. Zeven ambtenaren waren belast met de 
algehele leiding, veertig werklieden hielden zich bezig met de uitvoering van de werkzaamheden.  
 

 
 
Ophalen huisvuil met eigen vuilniswagen 
 
De dienst was een “groei dienst” het geen ook bleek uit een organisatieonderzoek dat in 1959 werd 
gehouden door het Bureau Personeelsbeheer en Organisatie van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Uit dit onderzoek bleek dat de groei van de dienst moest worden bezien binnen 
het kader van de snelle ontwikkeling van de gemeente. Uitbreidingsplannen moesten worden 
vastgesteld, gronden moesten worden aangekocht, terreinen moesten worden ingemeten, bouwrijp 
worden gemaakt en verkaveld.  Door de uitbreidingsplannen van de gemeente namen de taken op 
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het gebied van bouw- en woningtoezicht toe. Door verscherping van de voorschriften was meer 
bemoeienis en toezicht nodig.  
 
In het rapport werd opgemerkt dat er een opvallende tegenstelling is tussen de dienst en het gebrek 
aan samenwerking met de secretarie. Deels was dit te verklaren door de historisch gegroeide 
verhoudingen tussen de dienst Gemeentewerken en de secretarie. Nadat in 1972 Gemeentewerken 
en secretarie onder één dak komen, verloopt de samenwerking beter.  
 
Tot dan toe werd steeds de naam “Gemeentewerken” gebezigd. In de praktijk werd echter steeds 
meer de naam “Openbare Werken” gebruikt.  Ter bevestiging van de reeds gegroeide praktijk werd 
met  ingang van 1 januari 1973 de naam Gemeentewerken gewijzigd in Openbare Werken. 
 
In 1979 telde de dienst 22 medewerkers adviserend en leidinggevend personeel, exclusief de 
administratie. Het aantal uitvoerend personeel bedroeg  51 personen.  
 
In 1986 ging de directeur van de dienst Openbare Werken met vervroegde uittreding (VUT). Voor het 
gemeentebestuur was dit aanleiding om de organisatie van de dienst ter discussie te stellen. 
Landelijk is er een trend om de diensten op te heffen en deze te integreren in de bestuursdienst. 
“Geïntegreerd werken” is het sleutelwoord.  Hierbij worden zaken niet meer per (deel)afdeling 
afgehandeld maar stapt men over op het zogenaamde sectorenmodel waarbij zaken geheel per 
sector worden afgehandeld. Daarbij nam in de jaren ’80 de economische groei in Nederland 
langzaam af. Voor de dienst Openbare Werken betekende dit dat het accent ging liggen op beheer. 
Na uitvoerige discussie wordt in januari 1986 besloten de bestaande hoofdstructuur voorshands te  
handhaven. Dat wil zeggen dat de secretarie en de dienst Openbare Werken naast elkaar bleven 
bestaan.  
 
De dienst Openbare Werken werd wel teruggebracht van drie naar twee afdelingen te weten: 
Ontwikkeling en nieuwe werken en Uitvoering en toezicht. Daarbij werden duidelijker afspraken 
gemaakt voor de taakafbakening tussen secretarie en de dienst.  
 
Na 1986 vonden er vanwege vertrek van personeel, werkdruk en functiewaardering binnen de dienst 
Openbare Werken diverse (kleinere) interne reorganisaties c.q. aanpassingen van de organisatie 
plaats.  
 
In 1993 werd de gehele ambtelijke organisatie gereorganiseerd waarbij het secretariemodel werd 
omgevormd tot het sectorenmodel. Daarbij werd de dienst Openbare Werken opgeheven en worden 
de taken ondergebracht bij de sectoren. Per 1 oktober 1993 werd de dienst Openbare Werken 
daarmee opgeheven.  
 
De dienst Gemeentewerken was tot en met 1957 gehuisvest in het pand van de Schildschool. Op 24 
januari  1958 wordt het  semipermanent kantoorgebouw aan de Bevervoorde 1 in gebruik genomen.  
In 1972 komt het nieuwe stadhuis aan het Schild 1 gereed waar ook de dienst Gemeentewerken zijn 
intrek in neemt.  
 
Bedrijfsruimtes en gemeentewerf waren na de sloop van de gasfabriek op het terrein van de 
Dannenberg geplaatst. Op 13 december 1974 werd de bedrijfsruimte c.q. gemeentewerf in gebruik 
genomen aan de Daltonstraat 2. Werkplaatsen, stallingsruimten, magazijn en kantine waren alle in 
één gebouw ondergebracht. In 1981 werd de stallingsruimte aan de Daltonstraat uitgebreid voor de 
auto’s van de Reiniging. In 1985 werd de werf opnieuw uitgebreid en vergroot. Naast de werf werden 
allerlei losse materialen als keitjes, klinkers, stenen en trottoirbanden opgeslagen aan de 
Nijverheidsstraat.  Later werd hier een opslagterrein aan de Oude Morsweg voor gebruikt. 



 

 

G.  Gemeentewerken/Openbare werken 1953-1993 

57 

 
Voorts bediende de dienst zich van allerlei andere onderkomens. In 1966 wordt een loods 
aangekocht aan de Industrieweg. In 1976 wordt een steunpunt van de plantsoenendienst ingericht 
achter de Van Broekhuizenstraat 27c in bestemmingsplan Nieuwland.  In 1985 wordt een 
schuilgelegenheid gebouwd aan de Turfweg.  
 
Daarnaast beschikte de dienst over een eigen kwekerij op landgoed De Oosterhof waar jaarlijks 
bloemen, struiken en bomen werden gekweekt.  
 

Geschiedenis van het archief 

De dienst gemeentewerken beschikte over een eigen registratuur en archief. In 1953 – hetzelfde jaar 
waarin de dienst formeel werd opgericht -  sloot de dienst zich aan bij het Registratuurbureau van de 
Vereniging van Nederlandse gemeenten.  Het Registratuurbureau gaf leiding bij de inrichting van de 
registratuur en administratie van de dienst en vanaf dat jaar is het archief is opgebouwd volgens de 
zogenaamde zaaksgewijze ordening. 
 
Er was echter geen behoorlijke coördinatie met de centrale registratuur. In 1957 brengt de chef van 
de afdeling Algemene Zaken een controlebezoek aan het archief van de dienst gemeentewerken. Het 
archief vertoonde enkele hiaten, er was geen goede inventarislijst en soms waren stukken 
opgeborgen in de verkeerde dossiers.  Een werkloos hoofdarbeider en de administrateur hielden 
beiden het archief bij. Hoewel van goede wil, ontbreekt het vooral de eerste aan het juiste inzicht in 
het vormen van dossiers volgens het decimale registratuurstelsel. In 1958 vertrekt de hoofdarbeider 
en wordt assistentie verleend door de afdeling Algemene Zaken (afdeling III) bij de archiefvorming. 
Wel blijft de Dienst Gemeentewerken verantwoordelijk voor het archiefbeheer.  
 
In het onderzoek van de VNG uit 1959 wordt aangedrongen op een perfectionering van de 
registratuur op gemeentewerken, met name de voortgangscontrole en de dossiervorming. Er wordt 
geadviseerd aansluiting te zoeken bij de centrale registratuur. Men blijft echter vasthouden aan de 
eigen archivering binnen de dienst Gemeentewerken. 
 
Na verloop van tijd blijkt, dat de opzet van het archief van de Dienst Gemeentewerken niet erg 
efficiënt bevorderend werkt. Het archief bevat voor ongeveer 50% doublures van documenten, die 
ook reeds in het  secretariearchief zijn opgeborgen. De grondgedachte is dat dubbele archivering 
moet worden vermeden.  Om deze in efficiency het hoofd te bieden wordt in 1971 het archiefbeheer 
overgenomen door de afdeling Interne Zaken van de secretarie.  Ambtenaren van gemeentewerken 
krijgen voor de lopende zaken een zogenaamde “werkmap”. Zodra een zaak geheel is afgewerkt, 
wordt de werkmap van Gemeentewerken samengevoegd met het inmiddels op de afdeling Interne 
Zaken gevormde dossier over dezelfde zaak, waardoor één compleet dossier ontstaat. En niet alleen 
het archiefbeheer, ook de inkomende en uitgaande post wordt door de afdeling Interne Zaken 
afgehandeld.  Door deze werkwijze wordt de noodzaak tot twee maal inboeken van stukken 
voorkomen.   
 
Toch blijkt de centrale postbehandeling op weerstand te stuiten. Na verloop van tijd neemt de dienst 
Openbare Werken de postbehandeling weer in eigen hand. Het duurt tot 1986 voordat opnieuw een 
voor het centraal inboeken wordt gekozen en per 1 november 1986 worden alle stukken wederom 
ingeboekt door de afdeling Interne Zaken.   
 

Verantwoording bewerking 

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld 
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door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als 
richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking 
codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
Daarnaast is rekening gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten 
zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen.  
 
Het archief van Openbare Werken betreft grofweg de volgende bescheiden: oprichting, ontwikkeling 
en opheffing van de Dienst, financiële bescheiden, jaarverslagen en correspondentie omtrent 
gebouwen. De dienst Openbare Werken had als taak het gemeentebestuur bij te staan in de 
voorbereiding en uitvoering van taken op technisch gebied. Het gevolg hiervan is dat de uitvoering 
van dit takenpakket is verspreid over de gehele inventaris van het secretariearchief. Concentratie van 
deze correspondentie in het archief van de dienst Openbare Werken, zou de structuur van de 
bestaande inventaris onherstelbaar doorbreken en de toegankelijkheid niet bevorderen.  
 
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes, paperclips en plastics zijn 
verwijderd en dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 
zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 
bewerking heeft het archief een omvang van 1,60 meter. 
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G. Gemeentewerken/Openbare Werken 1953-1993 

1. Organisme 

1.1 Instelling en ontwikkeling 

464 Stukken betreffende de instelling als tak van dienst 
1952 

1 omslag 

465 Stukken betreffende de ontwikkeling van de organisatie 
1949-1983 

1 omslag 

466 Stukken betreffende de reorganisatie van de dienst 
1985-1991 

1 omslag 

467 Stukken betreffende de opheffing als tak van dienst 
1993 

4 stukken 

1.2 Samenwerking 

468 Notulen van het overleg tussen de dienst Openbare Werken en de 
nutsbedrijven 
1980-1989 

1 omslag 

1.3 Financiën 

469-493 Begrotingen 
1953-1989 

25 omslagen 

469 1953-1955  

470 1956-1958  

471 1959-1961  

472 1962-1963  

473 1964-1965  

474 1966-1967  

475 1968-1969  

476 1970-1971  

477 1972  

478 1973  

479 1974-1975  

480 1976  

481 1977  

482 1978  

483 1979  

484 1980  

485 1981  

486 1982  
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487 1983  

488 1984  

489 1985  

490 1986  

491 1987  

492 1988  

493 1989  

494-498 Begrotingswijzigingen 
1990-1994 

5 omslagen 

494 1990  

495 1991  

496 1992  

497 1993  

498 1994  

499-511 Jaarrekeningen 
1953-1989 

13 omslagen 

499 1953-1957  

500 1958-1960  

501 1961-1964  

502 1965-1967  

503 1968-1969  

504 1970-1972  

505 1973-1974  

506 1975-1976  

507 1977-1979  

508 1980-1982  

509 1983-1985  

510 1986-1987  

511 1988-1989  

512 Stukken betreffende de controle en de vaststelling van de jaarrekening 
1990-1994 

1 omslag 

 1.4 Jaarverslagen  

513-515 (Technische) jaarverslagen 
1958-1983 

3 omslagen 

513 1958  

514 1972-1977  
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515 1978-1983  

1.5 Gebouwen t.b.v. de dienst  

516 Stukken betreffende boerderij De Verdeling aan de Holterstraatweg 185 
1917-1968 
Zie ook inventarisnummers 67, 68, 580, 851 en 900 van het 
secretariearchief  

1 omslag 

517 Stukken betreffende de bouw van een semi-permanent kantoorgebouw 
aan de Bevervoorde 1alsmede de verkoop en sloop van het gebouw 
1957-1972 
NB: Een gedeelte van dit gebouw is ook in gebruik geweest als gebouw 
ten behoeve van de sociale dienst  

1 omslag 

518-519 Stukken betreffende de bouw van een bedrijfsruimte/gemeentewerf aan 
de Daltonstraat 2 
1961-1972 

2 omslagen 

518 Voorbereiding, 1961-1966  

519 Voorbereiding en uitvoering, 1968-1972  

520 Stukken betreffende de aankoop van een loods aan de Industrieweg 
1966 

1 omslag 

521-522 Stukken betreffende het treffen van diverse voorzieningen aan diverse 
gebouwen en terreinen 
1975-1989 

2 omslagen 

521 1975-1984  

522 1985-1989  

1.6 Uitoefening van de dienst 

523 Stukken betreffende de verzorging van het archief en de registratuur 
1953-1959 

1 omslag 

524 Beheersverordening 
1989-1993 

1 omslag 

2. Personele aangelegenheden 

525 Stukken betreffende de vaststelling en uitbreiding van de formatie 
1953-1973 

1 omslag 

526 Notulen van het overleg tussen de directie en de vertegenwoordiging 
van het buitendienst personeel 
1985-1989 

1 omslag 
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H. Stratenbedrijf 1939-1962 (1938-1962) 

Geschiedenis van de organisatie 

In de jaren 1920 tot 1930 was een grote achterstand ingehaald in de aanleg van straten, trottoirs en 
rioleringen. De kosten van deze werken werden geheel betaald uit de opbrengst van geldleningen. 
Deze geldleningen echter drukten in de vorm van rente en aflossing in 1938 nog fors op de begroting.  
Daarom verdiende het aanbeveling om te zien naar een andere wijze van financiering, waarbij 
voorkomen werd dat na jaren zulke hoge uitgaven nog zouden drukken op komende begrotingen.  
Daarbij werd gedacht aan de vorming van een fonds voor vernieuwing of verbetering van bestaande 
straten. 
 
Deze aangelegenheid vroeg opnieuw de aandacht, toen enerzijds onder de druk van de slechte 
economische omstandigheden opnieuw een achterstand was ontstaan, die zich niet verder kon en 
mocht voorzetten, wilden de straten niet in een desolate toestand komen te verkeren. Om een en 
ander structuur te geven, werd een stratenplan opgesteld. 
 
Nu in de toekomst dus veel uitgaven gedaan zouden moeten worden voor de straten, kwam de 
wenselijkheid naar voren om een Stratenbedrijf in te stellen, die deze uitgaven zouden moeten 
financieren. In het desbetreffende voorstel werd gezegd, dat de instelling van een dergelijke bedrijf 
voordelen zou bieden, omdat de administratie daarvan zich beter voor het beoogde doel van 
fondsvorming leent. Ook door middel van een balans met verlies- en winstrekening en jaarverslag 
zou een beter inzicht verkregen kunnen worden in de stand van zaken, dan wanneer dit in de 
gemeenterekening verantwoord zou worden.  
 
In de vergadering van 4 november 1938 verenigde de gemeenteraad zich met de voorstellen van het 
college en werd het Stratenbedrijf met ingang van 1 januari 1939 als tak van dienst aangewezen.  De 
Beheersverordening, zoals die ook gold voor de andere bedrijven, werd eveneens van toepassing 
verklaard op het Stratenbedrijf. Volgens de aanwijzingsverordening omvatte het bedrijf de zorg voor 
de aanleg van nieuwe en het onderhoud van bestaande straten en rioleringen.  

 

 

Aanleg riolering Nijverheidsstraat 1962 . Foto: archief gemeente Rijssen-Holten 
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Het bedrijf had geen personeel in dienst.  De administratie en het kassierschap geschiedde door 
personeel werkzaam ter secretarie, later door een administrateur van bedrijven. De werkzaamheden 
aan de straten geschiedde door ter plaatste gevestigde stratenmakers bedrijven. Ook arbeiders van 
de dienst Gemeentewerken werkten mee. Voerlieden zorgden voor het transport van materialen. 
Het toezicht op de straten werd opgedragen aan de gemeente architect. Later werd dit 
overgenomen door de dienst Gemeentewerken. 
 

Bij besluit van 29 december 1962 wordt de aanwijzing van het Stratenbedrijf met terugwerkende 
kracht per 1 januari 1962 ingetrokken en wordt de dienst per die datum opgeheven. Uit het dossier is 
niet op te maken waarom het bedrijf per die datum wordt opgeheven.  Waarschijnlijk zijn de meeste 
straten en riolering per die datum gereed en is de urgentie voor een aparte bedrijfsvoering daardoor 
niet meer aanwezig. 

Geschiedenis van het archief 

Het Stratenbedrijf als zodanig was uitsluitend een administratieve dienst. De werkzaamheden 
betreffende het bedrijf werden uitgevoerd door medewerkers van de dienst Gemeentewerken c.q. 
Openbare Werken. De archieven van het bedrijf zijn altijd bij deze dienst zijn geplaatst.  
 
De dossiers die niet meer actueel waren, zijn opgenomen in de inventarissen van het secretarie 
archief in een apart hoofdstuk voor de dienstenarchieven. Het betrof hier voornamelijk de 
begrotingen en jaarrekeningen. De taakuitvoering van het bedrijf (aanleg van straten, trottoirs en 
riolering) was verdeeld over de diverse onderwerpen van de inventaris van het secretariearchief.  
 
Het archief maakte een complete indruk.  

Verantwoording bewerking  

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld 
door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als 
richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking 
codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
Daarnaast is rekening gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten 
zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen.  
 
Tijdens de bewerking zijn niet alle archiefbescheiden geconcentreerd in deze inventaris. De 
taakuitvoering van dit bedrijf is gelet op de complexiteit en variëteit van de onderwerpen, 
ondergebracht in de inventaris van het secretariearchief. Het betreft hier de aanleg van wegen, 
trottoirs en riolering.  
 
Concentratie van deze correspondentie in het archief van het Stratenbedrijf, zou de structuur van de 
bestaande inventaris onherstelbaar doorbreken en de toegankelijkheid niet bevorderen. Het bedrijf 
bestond van 1939 tot en met 1962. Het onderbrengen van een deel van het archief over wegen en 
riolering in het bedrijvenarchief (vanaf 1939) en een deel opnemen in het secretariearchief (vanaf 
1962) zou de toegankelijkheid van de archiefbescheiden niet bevorderen. Door alle 
uitvoeringscorrespondentie te concentreren in het secretariearchief, is een compleet en uitputtend 
overzicht van alle dossiers betreffende wegen en riolering.  
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Gelet op de historische inhoud ervan, zijn er tijdens de bewerking en de daarop volgende 
inventarisatie geen stukken van het Bedrijf zelf vernietigd. Wel zijn bescheiden betreffende het 
onderhoud van wegen en riolering vernietigd.  
 
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes, paperclips en plastics zijn 
verwijderd en dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 
zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 
bewerking heeft het archief een omvang van 0,20 meter.  
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H. Stratenbedrijf 1939-1962 

1. Organisme 

1.1 Instelling en opheffing 

527 Stukken betreffende de instelling en opheffing van het Stratenbedrijf 
1938-1962 

1 omslag 

1.2 Financiën  

528 Stukken betreffende de controle van de administratie 
1939-1946 

 

529-531 Begrotingen 
1939-1961 

3 omslagen 

529 1939-1950  

530 1951-1956  

531 1957-1961  

532-534 Jaarrekeningen 
1939-1961 

3 omslagen 

532 1939-1949  

533 1950-1956  

534 1957-1961  
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I. Distributiebedrijf  1939-1950  (1939-1949) 

Geschiedenis van de organisatie 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Nadat het Nederlandse leger was verslagen, 
werd de Oostenrijker Dr. Seys Inquart aangesteld als Reichskommissar voor het bezette Nederlandse 
gebied. De Duitse bezettingsmacht formuleerde een aantal uitgangspunten zoals het handhaven van 
de binnenlandse rust, het voldoen aan de Duitse economische eisen wat in de praktijk betekende dat 
Nederland werd ingeschakeld ten behoeve van de Duitse oorlogseconomie en het voeden van de 
Nederlandse bevolking.  
 
De Duitsers onttrokken vanaf het begin van de bezetting voorraden aan het economisch leven. 
Onder meer voedsel werd een schaars goed. Al snel werd de distributie ingevoerd. Het Nederlandse 
distributiesysteem ontstond in 1939. Op 12 oktober van dat jaar ging al de suiker op de bon en op 5 
november volgden (tijdelijk) de peulvruchten. De maatregelen waren niet strikt nodig – er was 
genoeg suiker, er waren genoeg peulvruchten. Ze waren bedoeld als oefening met het 
distributiesysteem, al werd dat er niet bij vermeld. Tijdens de bezetting was het distributiesysteem 
echter bittere noodzaak.  

 

Bekendmaking distributie levensmiddelen 
 
Het Distributiebedrijf van de gemeente Rijssen als zodanig was door de gemeenteraad formeel als 
tak van dienst aangewezen bij besluit van  22 september 1939. Tevens werd bij een tweede besluit 
de beheersverordening van de gemeentebedrijven  gewijzigd, waardoor het Distributiebedrijf onder 
de verordening kwam te vallen. Het distributiebedrijf vormde als één gemeente een eigen kring. 
 
Er werden drie eenvoudige bureaus aangeschaft, enkele registratuurkasten, een materiaalkast en 
een schrijf- en telmachine. De huisvesting werd om niet beschikbaar besteld door het 
gemeentebestuur in de vorm van een schoollokaal in de Schildschool.  Gestart werd met een hoofd 
van dienst, een chef de bureau en twee klerken.  Vanaf 1939 startte het distributiebedrijf in de 
gemeente Rijssen. Zij voerde een eigen begroting en rekening. Vanwege uitbreiding van de 
werkzaamheden, werd in 1940 een tweede leegstaand schoollokaal  in gebruik genomen. Teneinde 
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het onderwijs niet onmogelijk te maken – omdat de toeloop op het distributiebureau behoorlijk 
groot begon te worden – werd de gang door een schot van de school gescheiden. De 
personeelsomvang werd uitgebreid tot acht personen. In 1944 werd het aantal medewerkers 
uitgebreid tot maar liefst 35 medewerkers. Hieronder ook controleurs en zeven man kluisbewaking.  
 
In de lokalen van de school werd de administratie gevoerd. Voor het uitreiken van de bonnen aan de 
inwoners (de zogenaamde “uitreikdienst”) werd uitgeweken naar verschillende gebouwen: het 
gymnastieklokaal van de Openbare Lagere School, een lokaliteit van het St. Jozefgebouw; het Rooms-
katholiek Verenigingsgebouw en een lokaal dat gehuurd wordt van Wed. Ph. Hodes aan de 
Kerkstraat 3.  

 
Distributie stamkaart 

De Schildschool werd in 1945 gevorderd door de Duitse wehrmacht. Hierdoor moest de dienst een 
nieuw onderkomen zoeken welke gevonden werd in café Hegeman aan het Schild 9. In 1946 werd 
het oude onderkomen in de Schildschool wederom betrokken. 
 
Met ingang van 1 oktober 1946 werd de distributiekring Rijssen uitgebreid met de gemeenten 
Bathmen en Holten, terwijl per 1 december 1946 de gemeente Wierden bij de kring werd gevoegd. 
Rijssen werd aangewezen als “centrale gemeente”.  Iedere deelnemende gemeente had een eigen 
distributiekantoor, terwijl Enter (als onderdeel van de gemeente Wierden) als enige kern een eigen 
distributiekantoor had.  
 
Op 1 juni 1948 werden de gemeenten Markelo, Goor en Diepenheim aan de kring toegevoegd. Dit is 
meteen ook het laatste jaar dat de dienst functioneerde. In 1949 werden geen activiteiten op het 
gebied van de distributie in de “Kring Rijssen” meer ontplooid. De laatste jaarrekening werd in 1950 
opgemaakt ter afwikkeling van de opheffing van de dienst. 
 
Hoe ging nu de distributie feitelijk in zijn werk? Iedere Nederlander had een distributiestamkaart en 
ontving periodiek bonkaarten voor levensmiddelen en andere zaken als textiel, fietsbanden en 
schoenen. De Eerste distributiestamkaart werd vlak voor uit uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland ingevoerd. Met een distributiestamkaart, kon men bij de gemeente bonnen verkrijgen 
voor de aankoop van voedsel en goederen. Men kon de distributiebonnen inleveren bij de winkelier 
en kon dan de goederen tegen een vooraf vastgestelde prijs de levensmiddelen of de andere zaken 
kopen. Die aankopen werden op de stamkaart aangetekend. De winkeliers op hun beurt plakten de 
bonnen op een vel en deze vellen werden ingeleverd bij de gemeente om hun voorraad aan te 
vullen. Winkeliers die een valse bon inleverden, riskeerden hun vergunning kwijt te raken. 
 
De Tweede Distributiestamkaart werd door de Duitse bezetter ingevoerd om de duizenden 
onderduikers van voedsel af te snijden. (Deze mensen zaten veelal ondergedoken, omdat zij niet 
voor de Duitse bezetter wilden werken in Duitsland, in het verzet zaten of van Joodse bloede waren). 
Wie immers geen stamkaart had, kon geen bonnen krijgen en dus ook geen voedsel en andere 
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goederen kopen. Om aan de tweede distributiestamkaart te komen, moest men zich eerst bij de 
overheid melden met het persoonsbewijs. Was dit in orde (er waren wel vervalsingen in omloop), 
dan kreeg het persoonsbewijs en de stamkaart een controlezegel opgeplakt. Zat men ondergedoken 
(deze mensen hadden veelal een vervalst persoonsbewijs), dan kon men zich niet legaal melden en 
dus verkreeg men geen stamkaart en dus ook geen distributiebonnen. Deze maatregel werd door het 
ambtenarenverzet zorgvuldig gesaboteerd. Tot irritatie van de Duitse overheid bleken er uiteindelijk 
meer stamkaarten verstrekt dan de bevolking volgens haar groot was, zonder dat duidelijk was waar 
gefraudeerd was. 
 
Verzetsgroeperingen gingen dan ook tijdens de oorlog over tot het overvallen van de kantoren waar 
de bonnen werden bewaard, de distributiekantoren. De aldus verkregen bonnen werden verdeeld 
onder personen die onderduikers hadden, zodat men extra voedsel voor de onderduikers kon kopen. 
In Rijssen is het distributiekantoor gedurende de oorlogsjaren niet overvallen. Wel werd er een 
ernstig geval van fraude geconstateerd.  
 
Door een tekort aan allerlei grondstoffen werd vaak overgegaan tot surrogaatmiddelen. Op de 
tabakskaart was tabak te verkrijgen. Dit was tegen het einde van de oorlog al lang geen gewone 
tabak meer zoals men die voor de oorlog kende. Tabak, van inferieure kwaliteit, werd ook wel in de 
eigen tuin gekweekt. Veel rokers dekten hun nicotinebehoefte met "bukshag". Zeep bestond uit klei 
en zand, vandaar de naam "kleizeep". Muntgeld was van zink gemaakt, schoenen van karton en 
papier. Ook andere zaken waren van surrogaat gemaakt. Het oorlogsbrood bestond deels uit 
aardappel- of peulvruchtenmeel, was donker van kleur en smaakte klef en zurig. 
 
Op de Textielkaart was textiel te verkrijgen en met de servicegoed-kaart was servicegoed te kopen. 
De zogenoemde bonkaarten konden vleeskaarten, broodkaarten, boterkaarten, 
versnaperingskaarten en bloemkaarten zijn. Ook was er een bonkaart algemeen. Ook brandstoffen 
waren "op de bon". Bij de inlevering van brandstofbonnen werd door de leverancier voor die bonnen 
een bewijs van ontvangst verstrekt. Als er, bijvoorbeeld bij het transport van die brandstoffen 
(meestal steenkool), een controle plaatsvond moest een dergelijk ontvangstbewijs getoond worden, 
anders werden de brandstoffen in beslag genomen. 
 
Naast de gewone distributiestamkaarten, bestonden ook zogenoemde noodstamkaarten. Het 
inlegvel was een kaart waarop stond wanneer men de volgende bonnenvellen kon afhalen. Hiervan 
moest een zegel worden afgescheurd en ingeleverd. Vervolgens werd dan op de stamkaart en het 
inlegvel aangetekend welke bonnen waren afgehaald. De inlegvellen bestonden uit K-inlegvellen en 
L-Inlegvellen. Dit onderscheid werd gemaakt naar leeftijd en welstand van de betrokkenen. Kinderen 
bijvoorbeeld hadden andere bonnen (en dus ook andere inlegvellen) nodig dan volwassenen. 
 
Tot in de jaren 50 bleven veel goederen slechts "op de bon" verkrijgbaar, koffie was in 1952 het 
laatste product dat ten slotte weer vrij verkrijgbaar werd. 
 

Geschiedenis van het archief 

Het archief van het Distributiebedrijf is gevormd en geplaatst geweest op de locatie van de 
Schildschool aan het Schild 11. Na opheffing van het bedrijf in 1950 is het archief ondergebracht in 
het gemeentehuis aan het Schild 1. De dossiers zijn opgenomen in de inventaris van het secretarie 
archief in een apart hoofdstuk voor de dienstenarchieven 
 
Daarnaast zijn persoonsdossiers van de diverse medewerkers van het bedrijf bewaard gebleven. 

Het archief maakte een complete indruk.  
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Verantwoording bewerking 

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld door 
het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als richtsnoer 
gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking codearchieven” zoals die 
is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. Daarnaast is rekening 
gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, die 
de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat beleid 
weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het algemeen 
voor vernietiging in aanmerking komen. Daarnaast is rekening gehouden met plaatselijke zaken of 
gebeurtenissen met een voor de gemeente Rijssen uniek of bijzonder karakter. Deze zaken zijn van 
vernietiging uitgezonderd. 
 
Alle archiefbescheiden tot 1949 zijn geconcentreerd in deze inventaris. De persoonsdossiers van de 
medewerkers zijn ondergebracht bij het hoofdstuk Personele aangelegenheden van het secretarie 
archief. Daarnaast zijn er bij het Bedrijf verzameldossiers aangetroffen van personeel werkzaam bij de 
Distributiedienst. Deze zijn in deze inventaris ondergebracht. Het is aan te bevelen bij onderzoek naar 
personen deze beide bestanden te raadplegen. De correspondentie die ter secretarie is gevoerd over de 
distributie, is ondergebracht in de inventaris van de secretarie onder hoofdstuk 3.20.9.  
 
Gelet op de historische inhoud ervan, zijn er tijdens de bewerking en de daarop volgende inventarisatie 
geen stukken vernietigd.  
 
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en paperclips zijn verwijderd en 
dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op zich bevonden zich 
in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de bewerking heeft het archief 
een omvang van 0,30 meter.  
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 I. Distributiebedrijf 1939-1950 

1. Organisme 

1.1 Instelling 

535 Stukken betreffende de instelling en organisatie van de distributiedienst 
1939-1949 

1 omslag 

1.2 Financiën  

536 Begrotingen 
1939-1948 

1 omslag 

537 Jaarrekeningen 
1939-1949 

1 omslag 

1.3 Gebouwen ten behoeve van de dienst 

538 Stukken betreffende de huisvesting  
1943-1949 

1 omslag 

2. Personele aangelegenheden 

539 Stukken betreffende de gevoerde correspondentie omtrent diverse 
personele aangelegenheden 
1939-1946 

1 omslag 

540-546 Personeel van de distributiedienst 
1939-1948 

7 omslagen 

540 A t/m B  

541 C t/m H  

542 J t/m K  

543 L t/m M  

544 N t/m R  

545 S t/m V  

546 W t/m Z  

3. Taakuitvoering 

547 Controle door het Ministerie van Economische Zaken en het 
Verificatiebureau 
1940-1946 

1 omslag 

548 Controlerapporten van de Kringcontroleur 
1942-1945 

1 omslag 
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J. Gemeentelijke Volkscredietbank 1951-1956 (1947-1956) 

Geschiedenis van de organisatie  

In 1947 vraagt raadslid Pluimers een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van een oprichting 
van een gemeentelijke volkskredietbank. Uit een onderzoek in 1951 is gebleken dat er wel degelijk 
behoefte bestaat aan een volkscredietbank. Diverse inwoners hadden zelfs een beroep gedaan op de 
volkskredietbank te Almelo en Enschede. Almelo had echter alle aanvragen afgewezen, Enschede 
hield zich niet in de eerste plaats bezig met de vraag of het krediet sociaal verantwoord was, maar 
stelde de handelsbelangen op de eerste plaats.  
 
Er werd nog overwogen om aansluiting te verkrijgen bij de Volkscredietbank te Almelo, doch na 
besprekingen bleek dat de kosten niet minder zijn, dan bij het beheer van een eigen bank.   
 
Bij besluit van 28 mei 1951 werd overgegaan tot oprichting van een gemeentelijke volkscredietbank 
en deze bank aan te wijzen als tak van dienst. De Beheersverordening bedrijven werd met ingang van 
dezelfde datum aanpast. Op 26 september 1952 werd een geheel nieuwe beheersverordening 
vastgesteld. Tevens werd de functie administrateur der bedrijven ingevoerd. Omdat er met ingang 
van 1 januari 1990 maar 2 takken van dienst waren  (Dienst Openbare Werken en het Grondbedrijf) 
werd de beheersverordening op 26 juni 1989 ingetrokken.  Voor de beide resterende bedrijven werd 
een aparte beheersverordening ingesteld. 
 
De doelstelling van de Volkscredietbank was het tegengaan van woeker door het verstrekken van 
consumptieve kredieten voor de aanschaf van noodzakelijke gebruiksartikelen, schuldbemiddeling, 
het geven van adviezen en dergelijke om maatschappelijke nood te voorkomen, te bestrijden en op 
te heffen.  De gemeente Rijssen verstrekte aan de bank het nodige bedrijfskapitaal.  
 
Het beheer van de bank was opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Onder 
hun toezicht is met de dagelijkse leiding belast de directeur, aan wie het overige personeel 
ondergeschikt is. Als directeur fungeerde in de praktijk de chef van de afdeling Sociale Zaken. 
Medewerkers van de afdeling Sociale Zaken waren belast met administratie en boekhouding. Later is 
de afdeling Bedrijven belast met de boekhouding. De gemeente-ontvanger trad op als kassier; deze 
was belast met het doen van betalingen en het incasseren van afbetalingen. 
 
Daarnaast functioneerde er een Commissie van Advies voor de gemeentelijke Volkscredietbank. Zij 
diende het college van burgemeester en wethouders op verzoek, hetzij ongevraagd, van advies in 
zaken betreffende het volkscredietwezen.  
 
Uit de archiefstukken is niet op te maken, wanneer de Volkscredietbank is opgeheven. 

Geschiedenis van het archief 

De Gemeentelijke Volkskredietbank als zodanig was uitsluitend een administratieve dienst. De 
werkzaamheden betreffende het bedrijf werden uitgevoerd door medewerkers van de Sociale 
Dienst. De archieven van de bank zijn altijd bij deze dienst geplaatst.  
 
De dossiers die niet meer actueel waren, zijn opgenomen in de inventarissen van het secretarie 
archief in een apart hoofdstuk voor de dienstenarchieven. Het betrof hier voornamelijk de 
begrotingen en jaarrekeningen.  
 
Het archief maakte een complete indruk.  

 



 

 

J.  Gemeentelijke Volkscredietbank 1951-1956 (1947-1956) 

72 

Verantwoording bewerking  

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld 
door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als 
richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking 
codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
Daarnaast is rekening gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten 
zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen.  
 
Tijdens de bewerking is ook uitvoeringscorrespondentie aangetroffen. Het betrof hier de 
kaartenbakadministratie van cliënten, aflossingsadministratie, kredietovereenkomsten, 
afbetalingsoverzichten, afbetaling voorschotten en namenlijsten van schuldenaren. Deze 
correspondentie is vernietigd.  
 
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes, paperclips en plastics zijn 
verwijderd en dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op 
zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de 
bewerking heeft het archief een omvang van 0,10 meter. 
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J. Gemeentelijke Volkscredietbank 1951-1956 

1. Organisme  

1.1 Oprichting 

549 Stukken betreffende de oprichting, beheersverordening en reglement 
van de Volkskredietbank 
1947-1954 

1 omslag 

1.2 Financiën 

550 Begrotingen 
1952-1956 

1 omslag 

551 Jaarrekeningen 
1952-1956 

1 omslag 

1.3 Adviescommissie 

552 Stukken betreffende de samenstelling van de Adviescommissie voor de 
gemeentelijke Volkscredietbank 
1952-1953 

1 omslag 

553 Notulen van de Adviescommissie voor de gemeentelijke 
Volkskredietbank 
1952-1956 

1 omslag 

1.4 Statistische overzichten 

554 Overzichten van verstrekte kredieten 
1952-1956 

1 omslag 
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K. (Gemeente)Politie 1931-1945 

Geschiedenis van de organisatie 

De politie in Nederland is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten in 
Nederland door middel van het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten voor het Openbaar 
Ministerie en van de Rechterlijke Macht, het bewaren van de openbare orde en veiligheid en het 
verlenen van hulp.  
 
De politieorganisatie van voor de oorlog was een bestuurlijke lappendeken en daardoor zeer 
verbrokkeld. In de grote steden was er de gemeentepolitie, die viel onder het gemeentebestuur. 
Daarnaast was er het korps Rijksveldwacht dat in de kleine gemeenten dienst deed. In de kleine 
(voornamelijk plattelands) gemeenten waren gemeenteveldwachters werkzaam.  De witte vlekken 
op het platteland behoorden tot het werkterrein van de Koninklijke Marechaussee. Dat maakte de 
politieorganisatie extra ingewikkeld, want in feite was de Marechaussee een militair korps dat in 
vredestijd als voornaamste taak de burgerpolitiedienst had gekregen.  

 

Marechausseekazerne aan de Grotestraat, later politiebureau, thans notariskantoor. Rechts het 
huis van notaris Schönfeld Wichers. Fotonummer ERH010000300 - Instellingnaam Rijssens Museum - 
Plaats Rijssen -  Deelcollectie fotoarchief Rijssens Museum 
 
De gemeente Rijssen had geen eigen gemeentepolitie. Op 14 maart 1933 verzoekt  het college van 
burgemeester en wethouders in een brief aan de Minister van Binnenlandse zaken om Rijssen (9558 
inwoners) gelijk te stellen met Oldenzaal (10157 inwoners) en Steenwijk (7395 inwoners) waardoor 
Rijssen kon worden aangewezen als een gemeente waar ambtenaren van politie (gemeentepolitie) 
mochten worden aangesteld. Tot dan toe was Rijssen aangewezen als gemeente waar uitsluitend 
veldwachters mochten worden aangesteld. Het college wijst op het stedelijk karakter van Rijssen en 
trekt de vergelijking met Oldenzaal en Steenwijk, waar wel gemeentepolitie mag worden aangesteld. 
Bij schrijven van 4 april 1933 deelt de Commissaris der Koningin mede dat geen termen zijn 
gevonden, om Rijssen te schrappen uit de opsomming van gemeenten, waarin veldwachters kunnen 
worden aangesteld. Het verzoek werd derhalve afgewezen. Bij raadpleging van de dossiers wordt nog 
af en toe gesproken over gemeentepolitie, een gemeente met formeel gemeentepolitie is de 
gemeente Rijssen nimmer geweest. 
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De veldwachters van de gemeente Rijssen hadden een eigen rechtspositieregeling in de vorm van de 
Verordening regelende de eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de veldwachters der 
gemeente Rijssen (veldwachtersverordening). De verordening is vastgesteld op 19 augustus 1932. 
Per diezelfde datum werd de Verordening regelende de rangen, het aantal, de samenstelling, de 
eischen van benoembaarheid en de bezoldiging van de ambtenaren der gemeente-politie in de 
gemeente Rijssen vastgesteld. De wens was wellicht de vader van de gedachte en waarschijnlijk 
wilde men vooruitlopen op de aanwijzing van Rijssen als gemeente waar ambtenaren van politie 
konden worden aangesteld. Nadien is deze verordening nooit meer gewijzigd en heeft van 
rechtswege nooit kracht gehad.  
 
In 1932 waren er drie gemeenteveldwachters werkzaam aangevuld met drie rijksveldwachters.  In 
1941 was het aantal nagenoeg gelijk met drie gemeenteveldwachters en twee onbezoldigde 
ambtenaren van politie welke uitsluitend belast waren met de nachtdienst. Later werden de laatste 
twee personen ook Nachtwakers genoemd. Naast het gemeentelijk politiepersoneel was in de 
gemeente Rijssen een brigade van de Marechaussee gevestigd in een kazerne aan de Grotestraat 
bestaande uit 17 manschappen (later 21) waarvan minstens 8 manschappen ter beschikking waren 
voor Rijssen.  In 1943 werd op last van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlands gebied, de 
heer Seys Inquart, de politie gereorganiseerd. De gemeentepolitie werd per 1 maart 1943 
opgeheven, de twee ambtenaren van politie (de Nachtwakers) werden ondergebracht bij de 
Marechaussee. Vanaf 1943 was er ook de Vrijwillige hulppolitie werkzaam in de gemeente Rijssen.  
Het betrof hier 6 Rijssenaren die allen lid zijn van de NSB dan wel de WA. Na de bevrijding in 1945 
worden door het Militair Gezag drie onbezoldigde Rijksveldwachters aangesteld en een onbekend 
aantal Hulpagenten van Politie.  Op 8 november 1945 werd het Staatsbesluit genomen, dat de 
gemeentepolitie in aangewezen gemeenten werkte en dat voor het overige deel van het land een 
Korps Rijkspolitie moest worden opgericht.  Rijssen was een gemeente waar Rijkspolitie 
functioneerde.  
 

 

Leden van de politie en voormalige verzetsstrijders poseren voor het politiebureau Grotestraat 7. 
Op de achterste rij, Dikkers, dan Mensink (Jan Sok) daarnaast van Breemen(Waterdemon).dan 
Klaas Norden en dan Beun, tweede van rechts is Nijland. Rechts zittend is de Leeuw met naast 
hem ter Avest, dan Hein en de Wit, naast de Wit zit Hein Hofstede.  Fotonummer ERH001001631 -  

Instellingnaam Gemeente Rijssen-Holten - Plaats Rijssen - Deelcollectie Zandvoort - Maker Zandvoort 
 
De politie was ondergebracht in het gemeentehuis op het Schild. In het gemeentehuis waren tevens 
twee cellen aanwezig, waarin arrestanten konden worden ondergebracht. In november 1941 zijn de 
cellen in het gemeentehuis afgebroken en werd gebruik gemaakt van de cellen aanwezig in de 
Marechaussee kazerne aan de Grotestraat te Rijssen.  
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Politie ambtenaren waren standaard bewapend met gummistokken en klewangs. Daarnaast had men 
per persoon een pistool kaliber 7,65 ter beschikking.  Voor het oefenen met vuurwapens werd 
gebruik gemaakt van een particuliere schietbaan aan de rand van het Schwarzwald. De politie 
beschikte niet over motorrijtuigen.  In voorkomende gevallen kon gebruik worden gemaakt van 
particuliere auto’s van de Gebroeders Pluimers en de Gebroeders Wessels welke respectievelijk  een 
Renault en een Dodge ter beschikking hadden.  
 

Geschiedenis van het archief 

Het archief van de politie is geplaatst geweest op de locatie van het gemeentehuis aan het Schild 1. 
Uit de archiefstukken is op te maken, dat het deels bescheiden zijn die zijn gevormd door de politie 
zelf zoals processen-verbaal en strafbeschikkingen. Daarnaast betreft het bescheiden betreffende de 
organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten zoals dit door het gemeentebestuur is 
besloten en door ambtenaren ter secretarie is opgemaakt.  
 
De persoonsdossiers van de diverse veldwachters en nachtwakers zijn bewaard gebleven. 
 
Nadat de politietaken zijn overgenomen door de Rijkspolitie, zijn de dossiers opgenomen in de 
getypte inventaris van het secretariearchief in een apart hoofdstuk voor de dienstenarchieven. Een 
deel is ook over diverse onderwerpen in de inventaris verspreid. 
 
Het archief maakte een complete indruk.   

Verantwoording bewerking 

De bewerking van het archief is geschied op basis van de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden 
(inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld 
door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Daarnaast is als 
richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking 
codearchieven” zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs. 
Daarnaast is rekening gehouden met vernietigingsvoorschriften zoals die in diverse bestuurswetten 
zijn opgenomen. 
 
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, 
die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat 
beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het 
algemeen voor vernietiging in aanmerking komen. Daarnaast is rekening gehouden met plaatselijke 
zaken of gebeurtenissen met een voor de gemeente Rijssen uniek of bijzonder karakter. Deze zaken 
zijn van vernietiging uitgezonderd. 
 
Hoewel de politie als zodanig formeel geen tak van dienst is, zoals bedoeld in de gemeentewet, is de 
politie binnen de gemeente Rijssen wel altijd als zodanig beschouwd. De correspondentie zelf was 
echter verspreid over de inventaris. Tijdens de bewerking zijn alle politionele archiefbescheiden tot 
1945 geconcentreerd in deze inventaris, zodat een duidelijk overzicht is ontstaan van de politietaak. 
De persoonsdossiers van de veldwachters en nachtwakers zijn ondergebracht bij hoofdstuk 
Personele aangelegenheden van de inventaris van het secretariearchief.  
 
Het is aan te bevelen om bij het raadplegen van de dossiers tevens dossiers te raadplegen in de 
hoofdstukken Openbare Orde, Justitie en Rijkspolitie van de inventaris van de secretarie. Deze 
bieden aanvullende informatie over het handhaven van de openbare orde.  
 
Gelet op de historische inhoud ervan, zijn er tijdens de bewerking en de daarop volgende 
inventarisatie geen stukken vernietigd.  
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De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en paperclips zijn verwijderd en 
dossieromslagen en dozen vervangen door zuurvrij materiaal. De archiefstukken op zich bevonden 
zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de bewerking heeft het 
archief een omvang van 0,20 meter. 



 

 

K.  (Gemeente)Politie 1931-1945 

78 

 

K. (Gemeente)politie 1931-1945 

1. Organisme  

555 Stukken betreffende de gevoerde correspondentie omtrent diverse 
organisatorische aangelegenheden 
1933-1945 

1 omslag 

556 Stukken betreffende de aanschaf van kleding en uitrusting 
1934-1944 

1 omslag 

2. Personele aangelegenheden 

557-558 Rechtspositie politiepersoneel alsmede de voorbereiding, vaststelling en 
wijziging van de Verordening regelende de eischen van benoembaarheid 
en de bezoldiging van de veldwachters (Veldwachterverordening) 
1931-1942 

2 omslagen 

557 1931-1934  

558 1935-1942  

559 Stukken betreffende de gevoerde correspondentie omtrent diverse 
personele aangelegenheden 
1932-1945 

1 omslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


