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INLEIDING 
Hoewel de geschiedenis van Rijssen zeer ver teruggaat - als kerkdorp be- 
stond het al in het begin van de ge eeuwen als stad sinds 1243 - is dit 
met het stadsarchief bepaald niet het gevaI.En zo verwonderlijk is dat 
niet. Niet alleen was Rijssen zo'n 150 jaar lang ten prooi aan allerlei oor- 
logshandelingen en woelingen - in de periode 1580-1584 van de 80-jarige 
oorlog lag het zelfs in een soort niemandsland tussen de elkaar bestokende 
Spaanse en Staatse troepen - ook woedden er nadat rustiger tijden aange- 
broken waren nog verscheidene branden. De bekendste zijn die van 1662 

en 1786. Bij de brand van 1662 verbrandde ook het stadhuis en ging het 
stadsarchief verloren (1). Behoudens een register van schepentienden en 
een enkel retroactum (2) vinden we een archiefstuk van vóór dat jaar al- 
leen in het archief van de Provisorie der burgerarmen (3). Ná 1662 zijn de 
oudste bescheiden van het eigenlijke stadsarchief voornamelijk een burger- 
boek dat in 1665 aanvangt (4) en enige registers, meestal aangeduid als 
"stadsboeken ", die de meest uiteenlopende gegevens bevatten en welke in 
1717 hun aanvang nemen (5). Wel zijn er nog bescheiden van vóór 1662 in 
de vorm van latere afschriften aanwezig die betrekking hebben op het ge- 
schil tussen stad en marke (6). De genoemde stadsboeken maken de rijk- 
dom van het archief uit. Over een tijdsbestek van een eeuw geven deze tal 
van bijzonderheden van historisch belang speciaal over de onroerende ei- 
gendommen der stad. Dit waren voor het merendeel veengronden. Opval- 
lend is de grote rol die de verkoop van deze veengronden in de ekono- 
mische huishouding der stad gespeeld heeft en hoe die verkoop gebruikt 
werd om buitengewone uitgaven te financieren (7). In deze stadsboeken 
zijn over de jaren 1744-1754 ook de enige stadsrekeningen afgeschreven die 
ons van vóór de nieuwe orde van zaken, toen in 1811 Rijssen als gemeente 
ging funktioneren, bekend zijn. 
Voor de geschiedenis van Rijssen moge verder verwezen worden naar het 
boekje "Rijssen door de eeuwen heen"van de hand van eerstgenoemde au- 
teur van deze inventaris. Voor zover van belang voor de raadpleging van 
de in deze inventaris beschreven archiefbescheiden, bevinden zich in dat 
boekje ook gegevens over de inrichting van het stadsbestuur: de burge- 
meesters, de colleges van burgemeesters en gemeenslieden of gezworenen 
en van schepenen en gemeenslieden, wat hun bevoegdheden waren en hoe 
zij werden verkozen, alsmede gegevens over de onder hen ressorterende 
stadsdienaren , zoals secretaris, (stads) diender, nachtwaker, rotmeester en 
veeschutter (8). 

De indeling van deze inventaris spreekt grotendeels voor zich zelf. Een 
moeilijkheid vormden in dit verband de eerder genoemde stadsboeken die 
ook ná 1811 in de nieuwe orde van zaken nog werden gebruikt om er be- 
langrijke zaken in op te tekenen. Door verwijzingen is hierop de aandacht 
gevestigd. 
Tot het oud-archief der gemeente Rijssen zijn in deze inventaris in prin- 
cipe alle bescheiden gerekend die vóór 1 januari 1932 zijn ontvangen of 
opgemaakt, omdat ervan werd uitgegaan dat de ordening van administra- 
tieve bescheiden volgens het registratuurplan van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, dat in feite al op 15 februari 1931 in werking ge- 
treden was, toen volledig haar beslag gekregen had. Een uitzondering is 
gemaakt voor die registers die weliswaar ver vóór 1 januari 1932 in ge- 
bruik genomen zijn, maar ná die datum nog doorlopen, waarbij bovendien 
de tijdsspanne waarop die registers betrekking hebben, grotendeels vóór 
die datum ligt. 
Wat het gemeente-archief betreft, dit was van 1811 tot 1919 geheel chrono- 
logisch geordend. In dat laatste jaar komt een ken tering. Volgens een op 
de gemeentesecretarie nog levende overlevering had de toenmalige 
gemeentesecretaris J. F 

. L. Christoffels weinig belangstelling voor het ar- 
chief en de systematische vastlegging en ordening van gegevens. Vele be- 
scheiden zouden toen eenvoudigweg verdwenen zijn. 
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Gelukkig heeft die periode slechts kort geduurd en heeft zijn opvolger 
C. Lugtigheid samen met de secretarie-ambtenaar R. Bosma weer veel ge- 
restaureerd, zodat alleen de serie Raadsbesluiten een duidelijk hiaat laat 
zien (9). Heel lang moet nog een verzameling losse stukken bestaan heb- 
ben, die pas in 1958 tot drie pakken verenigd en van tafels voorzien zijn. 
In 1919 stapte men van de chronologische volgorde af. In datzelfde jaar 
werden de ingekomen en minuten van verzonden stukken eerst op onder- 
werp volgens alfabetische slagwoorden geordend. Maar reeds het het vol- 
gend jaar stapte men ook hier van af en in de perioden 1920-1923, 1924- 
1927 en 1928-1931 zien we steeds een ander registratuurplan optreden, 
waarbij in 1924 de alfabetische volgorde, die tot dan toe in combinatie met 
een decimaal cijfer systeem nog ten dele gehandhaafd was, geheel werd ver- 
laten en een zuiver decimale code ontwikkeld werd. Deze ordeningen die 
een stijgende lijn van duidelijkheid te zien geven, zijn bij inventarisatie 
gehandhaafd en waar nodig gerestaureerd, zodat alle hoofdafdelingen in 
deze inventaris, die de stukken met betrekking tot een bepaalde gemeente- 
taak inhouden, met een onderafdeling "Algemeen" beginnen. Hieronder 
vindt men dan de op die taakstellingen betrekking hebbende onderdelen 
van de op elkaar volgende registratuurarchiefjes . 

Een aanvankelijk schier onoverkomelijk egelnest bij deze inventarisatie 
vormden de stukken die betrekking hadden op de z 

, g . "abattoirkwestie " . 

Besloten werd alle stukken die hierop betrekking hadden in een afzonder- 
lijke onderafdeling bijeen te houden en deze van een noot te voorzien, 
waarin het verloop van deze kwestie in grote lijnen zou worden weergege- 
ven. 

Het archief van het Burgerlijk armbestuur, oorspronkelijk Provisorie der 
burgerarmen genoemd, vereist nog enige toelichting. Oorspronkelijk waren 
er maar twee provisoren, die geheel rekenplichtig waren aan het stadsbe- 
stuur. Eén provisor ontving van het stadsbestuur één ducaat per jaar als 
vergoeding voor zijn bemoeienis. De provisor-boekhouder ontving twee du- 
caten. Om de zes jaren werden de landerijen van de Provisorie door de 
magistraat van Rijssen ten behoeve van de burgerarmen verpacht (10). In 
1855 is het nog steeds zo dat onderstandsverlening alleen bij machtiging 
door de burgemeester mogelijk is. Het Burgerlijk armbestuur keert dan 
jaarlijks ook een bedrag uit aan de verschillende kerkelijke gezindten, die 
in de gemeente Rijssen aanwezig zijn naar evenredigheid van het zielental 
van elke gezindte (11). In het reglement van 1913 telt het Burgerlijk 
armbestuur 7 leden, die door de Raad der gemeente worden benoemd en 
ontslagen. De benoeming vindt plaats uit dubbeltallen, die door het college 
van Burgemeester en Wethouders worden opgemaakt nadat dit het Burger- 
lijk armbestuur heeft gehoord. De zittingstijd is zeven jaar. Jaarlijks 
treedt één lid volgens rooster af, deze is echter herbenoembaar. Voor het 
verzorgen der armen is de gemeente verdeeld in zeven wijken. Voor iedere 
wijk wordt een bestuurslid aangewezen die zich kan laten bijstaan door één 
of meer armverzorgers. Een armverzorger kan echter meerdere wijken heb- 
ben. Indien er in een wijk ten minste twee armverzorgers zijn, dan vormen 
deze mèt het lid van het Burgerlijk armbestuur een wijkcommissie. De wijk- 
commissie beslist over een verzoek tot ondersteuning. Deze beslissing 
wordt doorgezonden aan het Burgerlijk armbestuur dat deze beslissing kan 
wijzigen. De wijkcommissie zorgt daarna voor de uitvoering van de verzoe- 
ken die ontvankelijk beoordeeld zijn. Ook een voorlopige ondersteuning is 
mogelijk. Er bstaat een verplichting tot een voortdurend overleg met an- 
dere instellingen van weldadigheid. Jaarlijks wordt de begroting en de re- 
kening en verantwoording ingezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders. 

Tenslotte het archief van de Commissie voor het tweede gedeelte van de 
weg van Ommen naar Goor, ook wel kort aangeduid als de "Commissie des 
wegs" . 
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Het maken van de straatweg van Ommen naar Goor was een gemeenschap- 
pelijke onderneming van alle daarbij betrokken gemeenten. Voor het tweede 
gedeelte van die weg waren dat de gemeenten Hellendoorn, Rijssen, Wier- 
den en Goor. Deze gemeenten waren in 1854 vertegenwoordigd in ge- 
noemde Commissie, die voor de uitvoering van de plannen zou zorgdragen, 
allereerst door het aangaan van een geldlening met een looptijd van 32 jaar 
(12). Door tolhefing en verpachting van deze tollen ontving de Commissie 
voldoende om gedurende deze jaren aan haar financiële verplichtingen te 
kunnen voldoen. In 1911 nam de Provincie Overijssel de eigendom en daar- 
mee het beheer en onderhoud van deze weg over van de in deze Commissie 
vertegenwoordigde gemeenten (13), waarna de Commissie korte tijd daarna 
vanzelf ophield te bestaan. 

Noten 

1) Zie het artikel 11 Stadhuis van Rijssen was in 1662 prooi van de 
vlammen 

11 in het nummer van Tubantia van 29 december 1979, waarin 
J. C. Riemens over deze kwestie werd gein terviewd. 

2) Zie inv.nrs. 9 en 20. 
3) Zie inv. nr. 2149. 
4) Zie Invvnr , 8. 
5) Zie inv.nrs. 1-3. 
6) Zie inv.nr. 2 N.B. Ie. 
7) Zie Inv s nr , 

1 N.B. a 4e en inv.nr. 15. 
8) Jaap Riemens: Rijssen door de eeuwen heen. Deel 1. Rijssen, 1980. 

Voor de hierbedoelde gegevens over de inrichting van het stadsbestuur 
zie men hoofdstuk 7. 

9) Zie Invvnr-s , 66-67. 
10) Zie inv.nr. 2151. 
11) Hiervoor en voor het hierna volgende: zie Inv s nr , 2047. 
12) Zie Inv vrrr , 2278. 
13) Zie Inv s nr , 2282. 
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INVENTARIS 
ARCHIEF VAN HET STADS- EN GEMEENTEBESTUUR 

A. Archief van het stadsbestuur, 1650-1810 (l830) 

I. Stadsboeken 

1.11 Stadsrolle van Rijssen of derselve stadtsregten 11, register houdende diverse 
zaken, 1719-1820. 1 deel 

N.B. 
a. Bevat voorin het volgende: 

Ie. "Stadfsz-olle van Rijssen of derselve stadtsr-egten ", opsom- 
ming van de stadsrechten ontleend aan die van de stad De- 
venter in 60 punten, z s 

d 
, (pag. 1-11) 

2e. Verslag van het geschil met de heer van de Oosterhoff 
nvavv , het schutten van diens schaapskudde, die hij in de 
Rijssense es liet grazen, met condities en voorwaarden 
waarop de kudde zal worden- verkocht, 1733 (pag. 13-18). 

3e. Condities en voorwaarden waarop percelen veenderij en 
grond in de stadswigbold zullen worden verkocht, met pro- 
cessen-verbaal van de openbare verkoop daarvan, 1736-1758, 
1802-1805 (pag. 19-76, 195-206 passim). 

4e. Aantekeningen betreffende de ontvangst van kooppenningen 
en de besteding daarvan, 1756, 1805-1806 (pag. 67, 202'-206 
passim) . 

5e. Processen-verbaal van de openbare verpachting van percelen 
grasland, 1803-1807 (pag. 76). 

6e. Resolutie betreffende de ruil van een stuk veengrond en een 
perceel dijk met baron W. Bentinck, landdrost van Twenthe, 
1737 (pag. 51). 

Te; Notulen van de vergaderingen van het stadsbestuur, de 
daarin genomen resoluties en de minuten van de akten naar 
aanleiding daarvan, 1743-1759 (pag. 77-146 passim). 

Be , Cedulle van de inkomsten der tienden, rustende op onroe- 
rende goederen welke de stad toebehoren, z . 

d 
, (ca. 1750, 

pag. 119-125). 
ge. Vonnis ter veroordeling van Hendrik Nijenhuis wegens on- 

voorzichtigheid met vuur, 1750 (pag. 126-127). 
10e. Rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven 

der stad over de jaren 1744-1754 gedaan door de "collecteur " 

in de vergaderingen van burgemeesters, gemeenslieden en 
gecommiteerden, met aantekeningen betreffende de ontvangsten 
van rente en aflossing van uitstaande schulden en van de 
betaling van schulden ten laste van de stad, 1748-1759 (pag. 
93-145 passim). 

Ll.e , Resoluties betreffende de benoemingen van de stadssecretaris 
en de stads dienaar , met aantekeningen betreffende de eeds- 
aflegging door secretaris, gemeenslieden en burgemeesters 
met formulier van de eed van zuivering, 1748, 1762-1794 
(pag. 109-180 passim). 

12e. Akten van aanstelling van Adam Langenbergh tot adjunct- 
schoolmeester en tot koster-voorzanger met instructie, bene- 
vens resolutie van het stadsbestuur uit het daarop volgende 
jaar waarin protest wordt aangetekend tegen de ontzetting 
van deze uit zijn kerkelijke bedieningen, 1788-1789 (pag. 
157-165). 
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Be. Resoluties betreffende de vervulling van het ambt van nacht- 
waker op de stadsbleek, 1777-1779 (pag. 166-168). 

14e. Resoluties betreffende de instructie en de aanstelling van 
z 

, g. veeschutters die op het gebruik van de Rijssense es en 
het weiden van schapen aldaar toezicht moeten houden, 
1788-1789, 1800, 1806 (pag. 169-172, 194). 

15e. Akte van verkoop aan de stad van een vaarweg die uit het 
veen naar de stad toeloopt, 1785 (pag. 171). 

16e. Processen-verbaal van de handelingen bij de verschillende 
wisselingen in het stadsbestuur ná de Bataafse omwenteling, 
1795-1798 (pag. 181-193). 

17e. Resoluties van de vergaderingen van de municipaliteit betref- 
fende de aanstelling van een stadsschoolmeester en betref- 
fende de verhogingen van diens tractement, 1806-1807 (pag. 
207-208). 

18e. Aantekeningen betreffende de bestuurswisselingen te Rijssen 
na de inlijving van de Nederlanden in het Franse keizerrijk 
en de vervanging van burgemeesters en gemeentebesturen 
door maires en municipale raden, 1811-1812 (pag. 209-211). 

1ge. Aantekening van de continuatie van het bestuur onder an- 
dere namen ná november 1813 (pag. 211). 

20e. Afschriften van Koninklijke besluiten en aantekeningen be- 
treffende de benoeming van een burgemeester-secretaris, van 
de leden der gemeenteraad en van assessoren, 1818-1820 
(pag. 212-218). 

21e. Copie van een akte uit 1650 betreffende de wijze waarop de 
sluis ter Schuij1enburgh voortaan zal worden geschut en be- 
nadeelden van een plaats gehad hebbende inundatie schade- 
loos gesteld zullen worden, z.d. (ca. 1820, pag. 219-220). 

b 
, Bevat achterin het volgende: 

Ie. Resolutie betreffende de grootte van de boete welke voor een 
schutting van schapen moet worden betaald, 1719 (pag. 3). 

2e. Resolutie betreffende arbeid die op zon- en feestdagen zal 
worden getolereerd, 1719 (pag. 3). 

3e. Aantekening betreffende de overgave van akten en papieren 
door burgemeester Abraham ter Hermse1 aan het stadsbestuur 
i. v 

, m 
, een proces dat de erfgenamen van oud-burgemeester 

He1migh tegen de stad aangespannen hebben, 1719 (pag. 3). 
4e. Overeenkomst van een ingezetene met de besturen van stad 

en diaconie betreffende het onderhoud van een onnozele, 
1720 (pag. 5). 

Se , Resolutie betreffende de benoeming van een nieuwe stads- 
secretaris , benevens aantekeningen betreffende de eedsaf- 
legging door deze evenals door burgemeesters en stadsdie- 
naars, 1720, 1723, 1730, 1732, 1739 (pag. 6-7, 13, 15, 26). 

be , Resoluties van burgemeester en gemeenslieden inzake bouw- 
verordeningen op gronden van de stad en het stadswigbo1d 
en vaststelling van de boete bij overtreding daarvan, 172 5, 
1731, 1736 (pag. 8, 14, 22). 

Te; Resolutie van het stadsbestuur dat aan hen die van elders 
komen en zich in de stad willen vestigen niet zonder vooraf- 
gaande toestemming mag worden verhuurd, 1804 (pag. 103). 

8e. Resolutie betreffende een minnelijke overeenkomst betreffende 
de vereffening van een kwestieuze obligatie ten laste van de 
stad, 1725 (pag. 10). 

ge. Resoluties van burgemeester of van burgemeester en ge- 
meenslieden betreffende de betaling van burgerschapsrechten 
en het voldoen aan verplichtingen door nieuw-ingekomenen, 
1723-1809 (pag. 16-111 passim). 
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10e. Resoluties betreffende door ingezetenen van Rijssen gegeven 
borgstellingen t 

, 
b 

. v , nieuw-ingekomenen ter vrijwaring van 
de diaconie, 1766, 1771-1773, 1785-1790 (pag. 73, 75-77, 87, 
89, 92, 96). 

2. 
11 Stadsboek van Rijssen" houdende resoluties genomen in de vergaderingen 
van het stadsbestuur met enkele ongelijktijdige afschriften uit de jaren 1520, 
1643, 1689, 1737 en 1749, benevens afschriften van daartoe strekkende inge- 
komen stukken en minuten van naar aanleiding van de genomen besluiten 
verzonden brieven, 1751-1820, 1824, 1830. 1 deel 

N.B. 
Bevat grotendeels resoluties betreffende onroerende stadseigendommen : 

het beheer der stadsvenen en de uitgifte daarvan ter vervening, de ver- 
koop of verpachting van wei- en hooiland, aangelegenheden betreffende 
de vaarwegen in het stadswigbold etc. Behalve dit soort aangelegenheden 
bevat dit register de volgende zaken: 
Ie. Resolutie van burgemeesters en gemeenslieden met geinserreerde 

afschriften van resoluties van de ridderschap en steden van de Staten 
van Overijssel en afschriften van oudere stukken uit 1520, 1643 en 
1689 betreffende het geschil tussen de stad en de heer Van Itter-sum 
tot Oosterhoff, 1751 (pag. 1-17). 

2e. Afschriften van resoluties genomen in de gezamenlijke vergaderingen 
van de verbonden kleine steden van Overijssel en in die van deze 
steden afzonderlijk betreffende het herstel van deze steden in de 
rechten van jacht en het ijken van ellen, maten en gewichten, met 
daartoe strekkende correspondentie in afschrift, 1781-1786 (pag. 
91-196). 

3e. "Algemeen reglement voor de stad Rijssen en derzelver jurisdictie" en 
ter vergaderingen van het stadsbestuur vastgestelde reglementen voor 
de veldwachter, de burgernachtwacht en voor de nachtwaker op de 
stadsbleek, 1818-1819 (pag. 305-329, 336-339, 345-349). 

4e. Resoluties betreffende de benoeming van veldwachters en copieën van 
de akten van eedsaflegging van deze bij de vrederechter, 1818, 1830. 

5e. Akte van ruiling van een perceel veengrond en een stuk dijk door de 
stad met baron W. Bentinck, landdrost van Twente, benevens een 
resolutie van de begiftiging van een nieuw-benoemde drost van 
Twente met een hoek veengrond, 1737, 1749 (afschriften). 

3. Stadsboek houdende afschriften van stukken uit de jaren 1605-1667, alsmede 
aantekeningen en minuten van stukken betreffende de gilden en betreffende 
de betaling van rechten om tot een gilde toegelaten te worden, benevens be- 
treffende de ver-koop van percelen veengrond, 1778, 1782-1796, 1817, 1821. 

1 deel 
N.B. 
Bevat: 
Ie. Extract uit het register der resoluties van de Staten van de 

provincie Overijssel betreffende het verlenen van gildebrieven 
door stadsbesturen, 1778. 

2e. Afschriften van in de jaren 1605, 1640, 1665 en 1667 verleende 
gildebrieven, z v 

d 
, (ca. 1778). 

3e. Aantekeningen betreffende de ontvangst van gelden en goederen 
verschuldigd door hen die in een gilde worden opgenomen, 1778, 
1782-1796. 
N 

. B. Deze aantekeningen bevinden zich achterin het deel. 
4e. Voorwaarden en processen-verbaal van openbare verkoop door 

het stadsbestuur van percelen veengrond ter afgraving, 1817, 
1821. 
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H. Stadsrechten, privileges en inrichting van het stadsbestuur 

4. "Extract uit een stadboek ter secretarie der stad Rijssen, voerende den 
Titul Stadsrolle van Rijssen of derselver Stadsregten", z.j. (ca. 1719). 

I stuk in omslag 

N.B. 
Van de hand van secretaris Ter Horst, zie inv , nr. I, sub N. B. a. Ie. 

5. Stukken betreffende het herstel van de kleine Twentse steden in de rech- 
ten van jacht en ijk, 1781-1783, 1786. I omslag 

N.B. Zie Inv s nr-, 2, sub N.B. 2e. 

6. Missive van de Gedeputeerde Staten van Overijssel houdende de approba- 
tie en aanstelling namens de Prins van Oranje als stadhouder der provin- 

. cie van de door de magistraat van Rijssen gekozen burgemeesters en 
gemeenslieden, 1790. 1 stuk 

lIL Verkiezingen 

7. Extract uit het register der resolutiën van de Provisionele Representanten 
van het volk van Overijssel houdende goedkeuring van de door het be- 
stuur der stad Rijssen voor haar zelf voorgestelde verandering in de 
eedformule voor de stemgerechtigden bij de verkiezing van de represen- 
tanten der municipaliteit met de betreffende eedformule en daarop ge- 
schreven proces-verbaal van het verloop der verkiezing, 1795. 

1 omslag 

IV. Bevolking 

8. Burgerboek van de stad Rijssen, register van nieuw ingekomenen en de 
voor hun aanneming tot burger betaalde rechten, 1665-1730. 

I deel 

N.B. Zie ook inv.nr. 1, sub N.B. b.8e. 

V. Verhouding tot gewestelijk en centraal bestuur, geschillen 

9. Stukken betreffende de gerechtelijke vervolging van de "muller" (mole- 
naar) op de Schuijlenburg welke in strijd met de in 1650 door de ge- 
committeerden van de Staten van Overijssel getroffen regeling in het 
zomerhalfjaar het water van de Regge geschut en opgestuwd heeft, het- 
welk in Rijssen en elders overstromingen heeft veroorzaakt, en hiervoor 
boete betalen moet, 1787, 1797-1799. Met retroactum, 1650. 

I omslag 

N.B. Zie ook inv s nr , 1, N.B. sub a.21e. 

10. Missive van de drost van Twente waarin het stadsbestuur wordt uitge- 
nodigd naar Deventer te komen tot het bijleggen van een geschil, 1789. 

1 stuk 

11. Plakkaat van de Provisionele representanten des volks van Overijssel 
betreffende de gelijkheid voor de wet van alle burgers m , 

b 
. t 

, het sluiten 
van huwelijken en de wijze waarop dit voortaan zal geschieden. 1795. 

1 stuk 

12. Missive van de drost J.H. Jalink aan de representanten van de stad 
Rijssen, waarin zij erop gewezen worden, dat zij bij de verpachting van 
het zaairecht in het Boekholterveen de eigendom van Jan Struik daarin 
hebben te eerbiedigen, z s 

d 
, (ca. 1800). 1 stuk 
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VI. Grondgebied en eigendomsrechten 

13. Proces-verbaal opgemaakt door de burgemeesters en gezworenen van Enter 
en EIsen betreffende de grensscheiding tussen Enter en Rijssen, 1745. 

1 stuk 

14. Stukken betreffende het proces van de stad Rijssen tegen Everhard 
Herman Putman , advocaat en burgemeester van Deventer over het eigen- 
domsrech t van diverse percelen veengrond, 1781. Met daartoe strekkende 
oudere akten waarin Goossen ten Hengel op den Banis verklaart dat de 
vaart en de dijk die op de grens van het Rijssense veen van de Berkel 
door het Banisveen loopt, aan de erfgenamen van Joan van Gesscher, 
lakenkoopman en burgemeester van Deventer in eigendom toekomt, 1665 
(gelijktijdige afschriften). 1 omslag 

VII. Geldmiddelen 

a. Inkomsten uit stadseigendommen en andere zakelijke rechten 

15. "Memorie van ontfangst en debet van de aangegravene gronden" met ver- 
antwoording van de voor de ontvangen gelden aangeschafte geweren, 
bajonetten, patroontassen, oranjevaandels et cetera , 1785-1788. 

1 stuk 

16. Stukken betreffende de verkoop door de burgemeesters der stad Rijssen 
van de opbrengst van 19 percelen hooiland benevens van 19 percelen 
stadsgrond, 1804. 2 stukken in omslag 

17. Missive van baron van der Capellen van Grimberg welke bij het veerhuis 
liggende stadsgrond wil kopen, 1769. 1 stuk 

18. Minuut van een schrijven van de burgemeesters en gemeenslieden der stad 
Rijssen aan de zaakwaarnemer van baron van Dedem tot de Gelder betref- 
fende de achterstallige koopsom voor het door laatstgenoemde gekochte 
perceel veldgrond gelegen bij het erfgoed De Bijsterije, 1792. 

1 stuk 

19. Conditiën en voorwaarden waarop de municipaliteit van Rijssen overgaat 
tot de verkoop van drie percelen weidegrond, het 11 Morsjen" genaamd, 
1796. 1 stuk 

20. Register van "Schepens Thins der Stadt Rijssen, verschenen op alle Sanct 
Victoer" , 1659, met latere aanvulling en verbetering, 1668. 

1 stuk op 
perkament 

21. 'I'ien dcedul , schriftelijke verklaring inzake de tienden van 1719, op Petri 
verschenen voor de jaren 1720 en 1721. 1 stuk in omslag 

b 
. Schulden, schuldovername en betalingen van schulden 

22. Akte waarbij H.J. van It ter sum de schuld overneemt die Geertruijt Jacobs 
nog heeft bij de molenaar Jacob Fock , met in dorso daartoe strekkend 
verzoek van Geertruijt Jacobs aan de burgemeester van Rijssen en 
accoordverklaring door Jacob Fock, 1742-1743. 1 stuk 

23. Afschrift van een schuldbekentenis uit 1659 van 
gunste van Dries Wilgerink te EIsen, 1745. 

de stad Rijssen ten 
1 stuk 

24. Extract uit het register der resolutiën van de Gedeputeerden van de 
Staten van Overijssel betreffende de jaarlijkse toezending van een 
afschrift van de rekening der schulden ten laste van de stad, 1789. 

1 stuk 
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25. Minuut van een geleidebrief verzonden door de burgemeesters van Rijssen 
bij door deze betaalde gelden met verzoek om kwitantie, 1793. 

1 stuk 

VIII. Water- en landwegen 

N.B. 
Voor waterstaatsaangelegenheden zie onder V (Verhouding tot gewestelijk 
en centraal bestuur) Inv s nr , 9. 

26. Verordening van de landdrost van Twenthe op het schoonmaken en 
schoonhouden van straten en wegen in dorpen, boerschappen en steden, 
alsmede betreffende het op straat deponeren van mest, 1784. 

1 stuk 

27. Akte van overeenkomst van de stad Rijssen met de baronesse douairiere 
Van Ittersum tot de Oosterhof inzake het gebruik en het onderhoud van 
de door haar overleden echtgenoot aangelegde vaart, met bijgaand 
concept, 1791. 1 omslag 

IX. Economische zaken en bemoeienis met de gilden 

28. Stukken betreffende het door de Staten van de provincie Overijssel aan- 
gevochten recht van de stad Rijssen tot het verlenen van gildebrieven en 
octrooien, met bijgaand afschrift van de gildebrief van de wevers, 1771, 
1778 en z s 

d 
, 

1 omslag 

29. Stukken betreffende de betaling van gelden door personen die het we- 
vers gilde gewonnen hebben en betreffende de rechtsgrond waarop aftre- 
dende oldermannen van dat gilde een geldsbedrag ontvangen, 1788, 1790. 

1 omslag 

30. Publicatie gegeven door de drost van Twenthe houdende een verbod veen 
te graven in het Rijssense veen door diegenen die geen ingezetenen van 
Rijssen zijn, 1776. 1 stuk 

X. Kerkelijke zaken en benoeming van onderwijzers 

31. Stukken betreffende het in bescherming nemen door de burgemeesters als 
collatoren van de kerk van Rijssen van de schoolmeester, koster, voor- 
zanger Adam Langenberg , die door de kerkeraad uit zijn kerkelijke be- 
dieningen dreigt te worden ontzet, 1789. Met verklaring betreffende 't 
ontruimen van een huis door deze Langenberg , 1790. 1 omslag 

32. Stukken betreffende de benoeming van Johannes Elsinga tot ondermeester 
te Rijssen, 1791. 2 stukken in I 

omslag 

B. Archief van het gemeentebestuur, 1811-1931 (I940) 

I. Stukken van algemene aard 

a. Notulen, besluiten en bijlagen 

I. Raad der gemeente 

33-61. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1812-1931 
1 katern, 7 banden 
en 22 delen 
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33. 1812-1831. I katern en I band 
N.B. 
De notulen van de vergadering van 18 februari 1818 bevinden zich in 
een afzonderlijk katern: inv.nr. 33a. 

34. 1832-1850. 

35. 1851-1858. 

36. 1859-1868. 

1 band 

I band 
I band 

37. 1869-1875. 

38. 1876-1882. 

I band 
I band 

39. 1883-1891. 

40. 1892-190 I juli 26. 

41. 1901 aug. 23 - 1902 juni 16. 

42. 1902 juli 15 - 1903 okt. 31. 

43. 1904 nov. 11 - 1906 jan. 25. 

44. 1906 febr. 27 - 1907 nov. 4. 

I band 

45. 1907 dec. 10 - 1910 april 23. 

46. 1910 mei 27 - 1912 aug. 8. 

47. 1912 sept. 6 - 1914 april 2. 

48. 1914 juni 24 - sept. I. 

49. 1915 - 1918 (gedrukt) . 

50. 1919 - 1920 (gedrukt) . 

51. 1921 (gedrukt). 
52. 1922 (gedrukt) . 

53. 1923 (gedrukt) . 

54. 1924 (gestencild) . 

55. 1925 (gestencild) . 

56. 1926 (gestencild) . 

57. 1927 (gestencild) . 

58. 1928 (gestencild) . 

59. 1929 (gestencild) . 

60. 1930 (gestencild) . 

61. 1931 (gestencild) . 
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62-63. Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeente- 
raad, 1852-1875, 1917-1933. 2 delen 

62. 1852-1875. 

63. 1917-1933. 

64-69. Besluiten genomen in de vergaderingen van de gemeenteraad, 1915-1920. 
3 delen en 3 

omslagen 

64. 1915-1917 februari 5. 1 deel 

1 omslag 

1 deel 

deze datum gehouden 

1 omslag 

1 deel 

1 omslag 

65. 1917 oktober 26 - december 18. 

66. 1918 juni 5. 
N.B. 
Behalve een tweetal besluiten genomen in de op 
vergadering is dit register geheel leeg. 

67. 1919 juni 18 - augustus 13. 

68. 1919 september 2 - november 12. 

69. 1919 december 10 - 1920 januari 22. 

70. Presentielijsten voor de leden van de 
gemeenteraad, 1882-1917. 1 deel 

2. College van burgemeester en wethouders 

71-78. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 
1851-1914 (behoudens onderbrekingen). 3 banden en 5 delen 

71. 1851-1868. 1 band 

72. 1877-1897. 1 band 

73. 1902-1904. 1 band 

74. 1907 januari 5 - 1908 januari 17. 

75. 1908 januari 17 (vervolg) - 1909 juli 16. 

76. 1909 juli 27 - 1911 februari 7. 

77. 1911 februari 14 - 1912 augustus 21. 

78. 1912 september 9 - 1914 april 17. 

79-94. Agenda's van de in de vergaderingen van burgemeester en 
wethouders der gemeen te ingekomen stukken en behandelde 
onderwerpen met aantekening van naar aanleiding daarvan 
genomen besluiten, 1916-1931. 5 pakken en 11 

banden 

N.B. 
Treden in de plaats van de tot dan toe gebruikelijke notulen. 
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79. 1916. 1 pak 

80. 1917. 1 pak 

81. 1918. 1 pak 

82. 1919. 1 pak 

83. 1920. 1 pak 

84. 1921. 

85. 1922. 

86. 1923. 

87. 1924. 

88. 1925. 

89. 1926. 

90. 1927. 

91. 1928. 

92. 1929. 

93. 1930. 

94. 1931. 

95-99. Besluiten van de burgemeester, 1869-1897. 5 delen 
N.B. 
Grotendeels niet volgeschreven delen met losse inliggende stukken. 

95. 1869, 1872 juli 25, 1873 januari 25 en februari 10. 

96. 1877 januari 2 - 1882 mei 4. 

97. 1882 juni 23 - 1892 augustus 31. 

98. 1894 januari 6 - 1896 december 20. 

99. 1897 januari 23 - april 22. 

b 
, Correspondentie met de ingangen 

1. Chronologisch geordend 

100-173. Ingekomen stukken, vanaf 1835 voorzien van agendanummers, per jaar 
ingebonden, 1811-1905. 74 banden 

100. 1811-1813. 

101. 1814-1815. 

102. 1816-1818. 

103. 1819-1823. 
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104. 1824-1827. 

105. 1828-1830. 

106. 1831-1832. 

107. 1833-1834. 

108. 1835-1836. 

109. 1837-1838. 

110. 1839-1840. 

111. 1841. 

112. 1842. 

113. 1843. 

114. 1844. 

115. 1845. 

116. 1846. 

117. 1847. 

118. 1848. 

119. 1849. 

120. 1850. 

121. 1851. 

122. 1852. 

123. 1853. 

124. 1854. 

125. 1855. 

126. 1856. 

127. 1857-1858. 

128. 1859. 

129. 1860. 

130. 1861. 

131. 1862. 

132. 1863-1864. 

133. 1865. 
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134. 1866. 

135. 1867. 

136. 1868. 

137. 1869. 

138. 1870. 

139. 1871- 

140. 1872. 

141- 1873. 

142. 1874. 

143. 1875. 

144. 1876. 

145. 1877. 

146. 1878. 

147. 1879. 

148. 1880. 

149. 1881. 

150. 1882. 

151- 1883. 

152. 1884. 

153. 1885. 

154. 1886. 

155. 1887. 

156. 1888. 

157. 1889. 

158. 1890. 

159. 1891- 

160. 1892. 

161- 1893. 

162. 1894. 

163. 1895. 

164. 1896. 
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165. 1897. 

166. 1898. 

167. 1899. 

168. 1900. 

169. 1901. 

170. 1902. 

171. 1903. 

172. 1904. 

173. 1905. 

174-204. Ingekomen stukken, voorzien van agendanummer s , per jaar 
ingebonden in twee tot drie banden, 1905 december 20 - 

1919 januari 3. 31 banden 

174. 1905 december 20 en 30, 1906 januari 1 - juni 9 (I) 
N.B. Geagendeerd nummers 1-380. 

175. 1906 juni 12 - december 31 (H). 
N.B. Geagendeerd nummers 381-771. 

176. Ie halfjaar 1907 (I). 
N 

. B. Geagendeerd nummers 1-481. 

177. 2e halfjaar 1907 (H). 
N 

. B. Geagendeerd nummers 482-969. 

178. Ie halfjaar 1908 januari - mei (I). 
N.B. Geagendeerd nummers 1-476. 

179. 2e halfjaar 1908 juni - december (H). 
N.B. Geagendeerd nummers 477-942. 

180. Ie halfjaar 1909 januari - juni 21 (I). 
N. B. Geagendeerd nummers 1-442. 

181. 2e halfjaar 1909 juni 19 - december 31 (H). 
N.B. Geagendeerd nummers 443-910. 

182. Ie halfjaar 1910 januari 3 - juni 13 (I). 
N.B. Geagendeerd nummers 1-475. 

183. 2e halfjaar 1910 juni 13 - december 21 (H). 
N.B. Geagendeerd nummers 476-1015. 

184. Ie halfjaar 1911 januari 3 - augustus 2 (I). 
N.B. Geagendeerd nummers 1-782. 

185. 2e halfjaar 1911 juni 16 - december 9 (H). 
N.B. Geagendeerd nummers 600-1199. 

186. 1911 januari 9 - december 30, 1912 januari (HI). 
N.B. 
Geagendeerd (met onderbrekingen) nummers 92-1253, 1912 num- 
mers 4, 6, 7, 14. 
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187. 1912 januari 2 - mei 6 (I). 
N.B. Geagendeerd nummers 1, 3, 8-9, 13, 15-482. 

188. 1912 april 30 - december 31, 1913 januari 15-18 (Ir). 
N.B. 
Geagendeerd nummers 458-1307, 1913 nummers 49-62. 

189. 1912 februari 26 - december 31, 1913, januari 3-6 (IrI). 
N.B. 
Geagendeerd nummers 200-1309, 1913 nummers 3, 12. 

190. 1913 januari 4 - juli 8, november 25 - december 24, 
1914 januari 2 (I). 
N.B. 
Geagendeerd nummers 5-599 en 952-1008, 1914 nummers 1-8. 

191. 1913 januari 2 - juni 28, juli 11 - december 31 (Ir). 
N.B. 
Geagendeerd nummers 9-569 (met onderbrekingen), 600-1014. 

192. 1913 maart 12 - december 24 (IrI). 
N.B. 
Geagendeerd (met onderbrekingen) nummers 278-1057. 

193. 1914 januari 6 - juni 26, 1915 januari 4-8 (I). 
N.B. 
Geagendeerd nummers 13-427, 1915 nummers 4 en 12. 

194. 1914 juni 26 - december 30 (Ir). 
N.B. Geagendeerd nummers 421, 428-1013. 

195. 1914 januari 2 - december 31 (IrI). 
N.B. Geagendeerd (met onderbrekingen) nummers 7-984. 

196. 1915 januari 4 - juni 22 (I). 
N 

. B. Geagendeerd nummers 2-427. 

197. 1915 juni 21 - december 31 (Ir). 
N.B. Geagendeerd nummers 428-1020. 

198. 1915 januari 3 - december 31 (IrI). 
N.B. Voor zover geagendeerd nummers 19-1021. 

199. 1916 januari 4 - december 27 (Ir). 
N. B. Voor zover geagendeerd nummers 5-1703. 

200. 1916 januari 4 - december 30 (I). 
N.B. Voor zover geagendeerd nummers 6-1681. 

201. 1917 januari 4 - december 31 (I). 
N 

. B. Voor zover geagendeerd nummers 9-543. 

202. 1917 januari 7 - december 31, 1916 december 16 (Ir). 
N.B. 
Voor zover geagendeerd nummers 14-532, 1916 nummer 1682. 

203. 1918 januari 2 - juli 18 (I). 
N.B. Voor zover geagendeerd nummers 7-512. 
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204. 1918 juni 19 - december 31, 1919 januari 3 (H). 
N.B. 
Voor zover geagendeerd nummers 516-848, 1919 nummer 59. 

205-207. Verzamelingen van diverse stukken ingekomen bij de burgemeester, een 
enkele maal bij burgemeester en wethouders, met minuten van de 
daarop verzonden antwoorden, ca. 1958 afgenummerd en van tafels 
voorzien, 1905-1932. 3 pakken 

205. 1905-1912. 

206. 1907-1909, 1913-1919,1921, 1926. 
N. B. VnI. rond het jaar 1918. 

207. 1911, 1916-1919, 1925-1928, 1931-1932. 
N. B. VnI. rond de jaren 1918 en 1926. 

208-231. Protocollen en copieboeken van door de burgemeester verbonden brie- 
ven, vanaf 1840 ook van enkele verzonden door burgemeester en as- 
sessoren (later burgemeester en wethouders), benevens van enkele 
brieven verzonden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
1818-1854, 1869-1920. 10 banden en 14 

delen 
N.B. 
Van 1855-1868 zie men het protocol van door burgemeester en wet- 
houders verzonden brieven inv s nr s , 237-238. 

208. 1818-1824. 1 band 

209. 1825-1831. 
N 

. B. Per jaar genummerd. 1 band 

210. 1832-1837. 
N .B. Per jaar genummerd. 1 band 

211. 1838-1844. 1 band 

212. 1845-1849. 1 band 

213. 1850-1854. 1 band 

214. 1869-1876. 1 band 

215. 1877-1885. 1 band 

216. 1886-1893. 1 band 

217. 1894-1901. 1 band 

218. 1902-1903. 

219. 1904. 

220. 1905-1906 maart 6. 
N.B. 
Voor de hierbij behorende trefwoordenklapper zie men inv s nr . 

235. 

221. 1906 maart 6 - 1908 februari 19. 
N.B. 
Voor de hierbij behorende ingangen zie men inv , nrs. 233-234, 
236. 
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222. 1908 februari 19 - 1909 oktober 4. 

223. 1909 oktober 4 - 1911 juni 23. 

224. 1911 juni 23 - 1912 augustus 5. 

225. 1912 augustus 6 - 1915 januari 2. 

226. 1915 januari 2 - december 31. 
N.B. Met index. 

227. 1916. 
N.B. Met index. 

228. 1917-1918 april 11. 
N.B. Met index. 

229. 1918 april 12 - 1919 april 30. 
N.B. Met index. 

230. 1919 mei 1 - december 31. 

231. 1920 januari 1 - februari 5. 

232. Repertoires van akten uitgegaan van de gemeente Rijssen, welke 
onderworpen zijn aan het recht van registratie, aangelegd in de jaren 
1812, 1818, 1823 en periodiek voor gezien getekend door de veri- 
ficateur of ontvanger der registratie, 1812-1825. 1 omslag 

233-234. Indices, waarvan de beschrijvingen alfabetisch op hoofden gerangschikt 
zijn, op door de burgemeester verzonden brieven, 1907-1908. 

2 delen 
N.B. Zie invvnr-. 221. 

233. 1907. 

234. 1908. 

235-236. Trefwoordenklapper op de copieboeken en de daarbij behorende indices 
van de door de burgemeester verzonden brieven, 1905-1908. 

2 katernen 

235. 1905-1906. 
N.B. Zie Invvnr , 220. 

236. 1906-1908. 
N.B. 
Zie irrv s rrr , 221, voor de indices van 1907-1908 zie inv.nrs. 
233-234. 

237-254. Copieboeken van door burgemeester en wethouders verzonden brieven, 
1855-1919. 6 banden en 12 

delen 

237. 1855-1861. 

238. 1862-1870. 

1 band 
1 band 

239. 1871-1881. 1 band 
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240. 1882-1891. 

241. 1892-1899. 

242. 1900-1906. 

1 band 
1 band 
1 band 

243. 1906 maart 22 - 1907 mei 24. 

244. 1907 mei 24 - 1908 april 10. 
N.B. Voor de index van 1908 zie invvnr-, 255. 

245. 1908 april 10 - 1909 oktober 12. 
N.B. Voor de index zie invvnr , 256. 

246. 1909 oktober 12 - 1910 november 4. 

247. 1910 november 4 - 1911. 

248. 1912 - 1913 maart 22. 

249. 1913 maart 22 - 1914 juli 2. 
N.B. 
Ie. Met trefwoordenindex voor 1913. 
2e. Achterin losse stukken. 

250. 1914 juli 2 - 1915. 
N 

. B. Met trefwoordenindex . 

251. 1916. 
N 

. B. Met trefwoordenindex . 

252. 1917 januari 2 - november 9. 
N 

. B. Met trefwoordenindex . 

253. 1917 november 13 - 1918. 
N 

. B. Met trefwoordenindex . 

254. 1919 januari 1 - april 30. 
N 

. B. Met trefwoordenindex . 

255-256. Indices, waarvan de beschrijvingen alfabetisch op hoofden gerangschikt 
zijn, op de copieën van door burgemeester en wethouders verzonden 
brieven, 1908-1909. 2 delen 

255. 1908. 
N.B. 
Voor de bijbehorende copieën zie Invvnr s , 244-245. 

256. 1909 januari - oktober 12. 
N .B. Voor de bijbehorende copieën zie invvnr , 245. 

2. Naar onderwerp geordend volgens een alfabetisch 
of rubriekmatig registratuurplan 

257-261. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door het 
gemeentebestuur, gecodeerd volgens een van het alfabet uitgaand, in 
1919 in werking getreden registratuurplan, met enkele retroacta van in 
1919 aan de orde zijnde zaken en bijbehorende tafels, 1912, 1914, 
1917-1920. 5 pakken 
N.B. 
Ie. Zie voor het bijbehorende registratuurplan invvrrr , 262. 
2e. Voor de tafels zie ook de bijlage bij deze inventaris 
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257. Gecodeerd A 1 (Arbeidswet) tot D 2 (Distributie), 1917-1920. 
2 stukken en 16 

omslagen in 1 pak 

258. Gecodeerd G 1 (Gemeente-ambtenaren) tot G 6 (Gemeente-eigen- 
dommen, plantsoenen, straten enz.), 1919-1920. 

5 stukken en 19 omslagen in 1 pak 

259. Gecodeerd G 8 (Gemeente-eigendommen, gebouwen) tot L 3 (Land- 
bouw), 1914, 1919-1920. 4 stukken en 15 

omslagen in 1 pak 

260. Gecodeerd M 2 (Militaire zaken, vrijstellingen) tot 0 12 

(Onderwijs, schoolbehoeften), 1918-1920. 
19 omslagen in 1 pak 

261. Gecodeerd P 1 (Pensioenen van gemeente-ambtenaren) 'tot W 12 

(Woningbouw, middenstandswoningen) , 1912, 1917-1920. 
1 stuk en 19 
omslagen in 1 pak 

262. "Alfabetische lijst opbergsysteem", alfabetische hoofdenlijst op de 
onderwerpen van de stukken in de invvnr-s , 257-261 met latere aange- 
vulde en gewijzigde versie (getypt) en een in 1958 vervaardigde tafel 
van alle toen aanwezige stukken (getypt), 1919, 1958 en z v 

d 
, 

1 omslag 
N.B. 
De hier vermelde tafel is thans vervangen door tafels welke in de ge- 
noemde învvnr s , bij de stukken zijn opgeborgen. 

263-264. Indicateurs van ingekomen stukken met opgave van de plaatsing 
der stukken volgens een in 1919 in werking getreden op het 
alfabet gebaseerd registratuurplan , 1920-1921 februari. 

2 delen 
N.B. Zie inv s nr s , 257-261. 

263. 1920 januari 2 - februari 27. 
N.B. 
Deze indicateur heeft betrekking op de nrs. 1-180. 

264. 1920 maart 1 - 1921 februari 28. 

N.B. 
De .nr s , 181-560 van het jaar 192011921, waarop deze indicateur 
betrekking heeft, lopen door tot 18 januari 1921. Daarna is 
slechts de code van de rubriek, waarin het stuk opgeborgen is, 
vermeld. 

265. "Index registratuur", tendele van het alfabet uitgaand registra- 
tuurplan voor de ordening van de archiefhescheiden van ca. 
1920-1923 in werking getreden ca. 1920. 1 omslag 

266. "Index registratuur", registratuurplan voor de ordening van de 
archiefhescheiden van 1924-1927 in werking getreden 1924. 

1 omslag 

267. "Index registratuur", registratuurplan voor de ordening van 
archiefhescheiden van 1928-1931 met enkele retro- en postakta, in 
werking getreden in 1928. 1 katern 
N.B. 
Vanaf 1932 worden de stukken geordend volgens het registratuurplan 
van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. 
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c . Publicaties en jaarverslagen 

268-269. Publicatiën van het gemeentebestuur, 1819-1868. 
2 banden 

268. 1819-1845. 

269. 1846-1868. 

270-277. Jaarverslagen van de toestand der gemeente Rijssen, 
1851-1930. 8 pakken 

270. 1851-1860. 10 katernen in 1 

pak 

271. 1861-1870. 10 katernen in 1 

pak 

272. 1871-1880. 10 katernen in 1 

pak 

273. 1881-1890. 10 katernen in 1 

pak 

274. 1891-1900. 10 katernen in 1 

pak 

275. 1901-1910. 10 katernen in 1 

pak 

276. 1911-1920. 10 katernen in 1 

pak 

277. 1921-1930. 10 katernen in 1 

pak 

Il. Grondgebied, bestuur en verkiezingen 

N.B. 
Voor aantekeningen betreffende bestuurswisselingen en benoemingen van 
funktionaris sen van 1811-1820 zie ook inv s nr , 1. N.B. sub a 18e-20e. 
Voor het "Algemeen reglement voor de stad Rijssen en derzelver 
[ur-iadictfe" uit 1818 zie invvnr , 

2 N.B. sub 3. 

a. Algemeen 

278-287. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur betrekking hebbend op alge- 
meen bestuur en verkiezingen, per rubriek geordend volgens een 
ten dele van het alfabet uitgaand ca. 1920 in werking getreden 
registratuurplan, 1920-1923. 10 omslagen 
N.B. 
Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv.nr. 265. 

278. Codenr , 
G 3/11: "Algemeen bestuur (Benoeming van burge- 

meester, wethouders en raadsleden) ", houdende een brief 
van de gemeente aan gedeputeerde staten van de provincie 
Overijssel inzake de benoeming tot wethouders van Gerrit ter 
Maat en Jan Willem Otten, 1923. 
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279. Codenr. G 3/13: "Algemeen bestuur (Jaarwedden en presentie- 
gelden van burgemeester, wethouders, secretaris en raadsleden)", 
1920, 1922. 

280. Codenr. K 1/2: "Verkiezing van leden voor de Provinciale sta- 
ten ti, houdende procesverbaal van het stembureau ter vaststelling 
van de uitslag der stemming met bijbehorende stukken, 1923. 

281. Codenr . 
K 1/3: "Verkteaing van leden voor de gemeenteraadll, 

houdende stukken betreffende lijstbinding , 1923. 

282. Codenr , 
K 1/3: "Ver'kteaing van leden voor de gemeenteraadll, 

houdende stukken betreffende de benoemingen der leden, 1923. 

283. Codenr , 
K 1/3: "Verkiezing van leden voor de gemeenteraad ti 

, 

houdende gedrukte publicaties hierop betrekking hebbende, 1923. 

284. Codenr , 
K 1/4: "Algemene zaken" (der verkiezingen), houdende 

gedrukte publicaties betreffende de verkiezingen van 1922 en 
1923. 

285. Codenr. K 1/ 4: 11 Algemene zaken 
11 (der verkiezingen), houdende 

opgave van het aantal stemgerechtigden voor de verkiezingen van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale staten en 
de gemeenteraad, 1920-1923. 

286. Codenr. K 1/4: "Algemene zaken" (der verkiezingen), houdende 
stukken betreffende het verloop van de verkiezing van de leden 
voor de Tweede Kamer en de weigering van enkele honderden 
daaraan deel te nemen, 1922-1923. 

287. Codenr. K 1/4: "Algemene aaken" (der verkiezingen), houdende 
stukken betreffende personen die niet op de kiezerslijst 
voorkomen en toch in Rijssen aan de stemming willen deelnemen en 
betreffende personen die daar wel op voorkomen, maar te kennen 
hebben gegeven elders te willem stemmen, 1922. 

288-309. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur betrekking hebbende op het 
bestuur der gemeente, per rubriek geordend volgens een in 1924 in 
werking getreden registratuurplan, met enkele retro-acta van in 1924 
aan de orde zijnde zaken, 1922-1927. 1 pak en 21 

omslagen 
N.B. 
Zie voor het bijbehorende registratuurplan invvnr , 266. 

288. Codenr. 1/10: ti Algemeen bestuur - Benoeming van burgemeester, 
wethouders en raadsleden", 1925-1927. 1 omslag 

289. Codenr. 1/ 10: ti Algemeen bestuur - Benoeming van burgemeester, 
wethouders en raadsleden 11, houdende een motie van wantrouwen 
tegen wethouder Ter Maat, 1926. 1 stuk in omslag 

290. Codenr. 1/12: "Algemeen bestuur - Jaarwedden en presentie- 
gelden van leden van het gemeerrtebes tuur ", houdende stukken 
betreffende de jaarwedden van burgemeester, wethouders en 
secretaris en de presentiegelden van raadsleden, 1924-1927. 

1 omslag 
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291. Codenr. 1115: "Algemeen bestuur - Dossier van de ontvanger", 
houdende stukken betreffende de instructie en salariëring van de 
gemeente-ontvanger in verband met de uitbreiding der werkzaam- 
heden van de nieuw te benoemen functionaris, 1924-1926. 

1 omslag 

292. Codenr. 1/16: "Algemeen bestuur - Zekerheidsstelling door 
gemeente-ambtenaren 11, 1923-1926. 1 omslag 

293. Codenr , 1/17: "Algemeen bestuur - Raadsvergaderingen", 
houdende stukken betreffende het met spoed houden van 
buitengewone raadsvergaderingen, 1924-1926. 1 omslag 

294. Codenr . 1/17: "Algemeen bestuur - Raadsvergaderingen", 
houdende stukken betreffende het in druk uitgeven van de 
goedgekeurde raadsverslagen der gemeente, 1926. 

1 omslag 

295. Codenr , 1/180: "Verkiezingen voor de Tweede Kamer", houdende 
stukken betreffende het stemmen van kiezers in andere plaatsen, 
1925-1926. 1 omslag 

296. Codenr. 1/180: "Verkiezingen voor de Tweede Kamer", houdende 
stukken betreffende de uitvoering van artikel 149 der Kieswet, 
1925-1926. 1 omslag 

297. Coderrr , 1/180: "Verkiezingen voor de Tweede Kamer", proces- 
senverbaal van de zittingen van het stembureau, 1925. 

1 omslag 

298. Coderrr , 1/181: "Verkiezingen voor de Provinciale staten", 1927. 
1 omslag 

299. Codenr. 1/182: "Verkiezingen voor de Gemeenteraad", besluit van 
het centraal stembureau ter vaststelling van de uitslag der 
verkiezing, 1923. 1 stuk in omslag 

300. Codenr. 1/182: "Verkiezingen voor de Gemeenteraad", houdende 
stukken betreffende de vervolging van kiesgerechtigden die niet 
aan hun opkomstplicht hebben voldaan, 1927. 1 omslag 

301. Codenr. 1/182: "Verkiezingen voor de Gemeenteraad", houdende 
stukken betreffende het bedanken en de candidaatsstelling van 
raadsleden, de zittingen van de stembureaus, de vaststelling van 
de uitkomst der stemming en de benoeming der raadsleden, 
1925-1927. 1 pak 

302. Codenr , 1/183: "Verkiezingen - Algemene zaken", houdende 
statistische gegevens omtrent het aantal kiezers in de gemeente, 
1924, 1925, 1927. 1 omslag 

303. Codenr. 1/183: "Verkiezingen - Algemene zaken", houdende een 
lijst van stemlokalen in de gemeente, 1925. 1 stuk in omslag 

304. Codenr. 1/193: "Diverse zaken - Bloei der gemeente, vreemde- 
lingenverkeer etc.", houdende stukken betreffende de plaatsing 
van wegwijzers voor fietspaden, 1924. 1 omslag 

305. Codenr. 1/194: "Diverse zaken - Burgelijke stand", houdende 
correspondentie van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
1924-1928. 1 omslag 
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306. Codenr. 1/1950: "Administratie - Archief der gemeente", hou- 
dende stukken betreffende de uitlening van archieven, 1922, 
1927. 

307. Codenr. 1/1951: "Administratie - Bureaubehoeften enz.", houden- 
de stukken betreffende de aanschaf van een brandkast en de 
verkoop van een oude, 1924. 1 omslag 

308. Codenr , 1/1951: "Administratie - Bureaubehoeften enz.", houden- 
de stukken betreffende de aanschaf van een schrijfmachine en een 
papiersnijmachine , 192 5-192 7. 1 omslag 

309. Codenr. 1/1952: "Administratie - Voorschriften" ter secretarie, 
1924-1927. 1 omslag 

b 
. Grenzen, veld- en straatnamen 

310. Stukken betreffende de wijergmg van de straatnaam Schorfmaat in 
Jan ter Horst J.H.zn. straat, 1921. 1 omslag 

311. Stukken betreffende een door bewoners van de buurtschappen 
Rectum, Notter en Zuna van de gemeente Wierden voorgestelde 
grenswijziging , waardoor deze buurtschappen bij de gemeente Rijssen 
gevoegd zouden worden, 1921-1922. 1 omslag 

312. Stukken houdende opgave der veldnamen voorkomend op de 
kaarten van de Topografische Inrichting te Den Haag, 1922-1923. 

1 omslag 

c , Verkiezingen 

313. Verordeningen en wijzigingen daarop ter verdeling van de gemeente in 
stemdistricten en tot aanwijzing van stemlokalen daarin voor de ver- 
kiezingen van de leden van de gemeenteraad, de Provinciale staten en 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1905, 1922, 1931. Met platte- 
grond van de stad met de indeling daarvan in kiesdistricten, z 

, 
d 

, 

(1931) . 
1 omslag 

314. Stukken betreffende de uitgeslotenen van het kiesrecht en betreffende 
het aantal der gewetensbezwaarden en van hen die om welke reden dan 
ook, niet aan hun opkomstplicht hebben voldaan, 1928-1930. 

1 omslag 

315. Stukken betreffende de benoemingen van gemeenteraden en assessoren, 
burgemeesters en secretarissen, 1818-1823. 1 omslag 

316. Stukken betreffende de benoeming van J. J. ter Horst tot lid van de 
gemeenteraad, welke strijdig is met artikel 38-39 van de Gemeentewet, 
1918. 1 omslag 

317. Kandidaatstellingen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, 1931. 
1 omslag 

318. Proces-verbaal van de op 25 augustus 1926 gehouden stemming voor de 
gemeenteraad waarbij 7 leden van de raad in hun eigen vakature her- 
kozen werden, 1926. 1 katern 
N.B. 
Deze stemming stond in verband met de zogenaamde "slachthuis- 
kwestie ", zie onder afdeling X. 
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319. Proces-verbaal van het centraal stembureau ter vaststelling van 
de uitslag van de verkiezing van de leden van de raad der 
gemeente, 1927 (met dubbel). 2 katernen 

320. Processen-verbaal van de zittingen van het stembureau, lijsten van 
kiezers, wier namen niet voorkomen op de kiezerslijst der gemeente en 
aan wie een oproepingskaart is verzonden, alsmede een oproepingskaart 
voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer der Staten-Gene- 
raal van 3 juli 1929. 1 omslag 

321. Processen-verbaal van de zitting van het stembureau benevens uitslag 
der stemming voor de verkiezing van de leden der Provinciale staten 
van 22 april 1931. 1 omslag 

322. Statistische gegevens betreffende verschillende verkiezingen gehouden 
in de gemeente Rijssen, 1925, 1927-1929. 1 omslag 

d 
, Vertegenwoordigende lichamen en functionarissen 

323. Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente 
Rijssen, 1908 (gedrukt). 1 katern 

324. Verzoeken aan de raad het reglement van orde zodanig te wijzigen 
dat de raadsvergaderingen met gebed geopend en met dankzegging 
gesloten zullen worden, 1928, 1931. 1 omslag 

325. Stukken betreffende de presentiegelden voor raadsleden, 1927, 
1929-1930. 1 omslag 

326. Stukken betreffende de jaarwedden van wethouders, 1930. 
1 omslag 

327. Stukken betreffende de vergoedingen voor raadsleden voor het 
bijwonen van commissievergaderingen, 1931. 1 omslag 

e. Rechtsverwerkelijking 

328. Ingekomen stukken inzake een proces van de stad tegen de erfgenamen 
van de douairière Van Ittersum betreffende het recht van overtocht 
van de ingezetenen van Rijssen over een weg in het bezit van de te- 
genpartij over welk recht in 1791 met genoemde douairière een con- 
venant gesloten is, 1824-1825. 1 omslag 

329. Stukken betreffende een geschil over de eigendom van de ondergrond 
van reeds afgeveende en bebouwde, oorspronkelijk ter vervening uit- 
gegeven percelen in het zogenaamde Blokveen "liggende aan de Keizer" 
langs de aldaar aangelegde straatweg naar Holten, welke eigendom de 
stad voor zich heeft voorbehouden, 1859 en z s d 

, 
1 omslag 

330. Stukken betreffende het proces gevoerd tussen de gemeente Rijssen en 
A.J. Bakker c.s., inzake het recht van eigendom op gronden in De 
Leiding, 1874-1880. 1 omslag 

331. Stukken betreffende het door de gemeente gevoerde proces tot ont- 
ruiming van een door haar gekochte woning, 1881. 1 omslag 

332. Stukken betreffende het proces tussen een aantal gemeenten waaronder 
de gemeente Rijssen en de N. V. Centraal verrekenkantoor voor brand- 
stoffen, 1921-1922. 1 omslag 
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f. Benodigdheden en hulpmiddelen, dienstwoningen, huishoudelijk 
beheer 

333. Onderhandse correspondentie van de burgemeester met de secretarie 
der gemeente betreffende administratieve kwesties, 1823-1824 en z 

, 
d 

, 

3 stukken in omslag 

334. Processen-verbaal van overgave aan de nieuwbenoemde burgemees- 
ter / secretaris van de daarin op gesomde aangetroffen archivalia en 
meubilair, 1851, 1868. 2 katernen in 1 

omslag 

335. Correspondentie met de rijksarchivaris in de provincie Overijssel in 
zijn functie van provinciaal archiefinspecteur in antwoord op circulaires 
van Gedeputeerde staten betreffende de wijze waarop de archieven der 
gemeente worden bewaard, met lijsten van de aanwezige bescheiden, 
1930-1931. 1 omslag 
N.B. 
Gecodeerd volgens het in 1928 in werking getreden registratuurplan 
nummer 10/151 (zie invvnr , 267). 

336. Verordening regelende de wijze van afkondiging in de gemeente Rijssen 
van plaatselijke verordeningen en stukken die bestemd zijn om ter al- 
gemene kennis van de ingezetenen gebracht te worden, 1869, 1908. 

337. Besluit van de gemeenteraad in te gaan op het aanbod gedaan door de 
firma Ter Horst met behulp van het Koninklijk Nationaal Steuncomité 
tot het stichten van twee woningen bestemd voor de gemeente-opzichter 
en de gasmeester, met retroactum, 1917-1918. 

1 omslag 

338. Klacht van J. Oldekamp, sigarenfabrikant, vanwege het feit dat de 
gemeente sigaren en sigaretten betrekt van ondernemers buiten de 
gemeente, 1923. 1 stuk 

III. Personeel 

N.B. 
Voor een resolutie betreffende de benoeming van een veldwachter 
in 1818 en een aantekening betreffende de eedsaflegging voor de 
vrederechter van deze in 1830 zie ïnvvnr , 

2 N.B. sub 4e. Voor 
het onderwijzend personeel zie men onder afdeling XVIII d 1 

a. Algemeen 

339-348. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur betrekking hebbend op perso- 
neelszaken, per rubriek geordend volgens een ten dele van het alfabet 
uitgaand, ca. 1920 in werking getreden, registratuurplan, met enkele 
retroacta van in 1920 aan de orde zijnde zaken, 1919-1924. 9 omslagen 
N.B. 
Zie voor het bijbehorende registratuurplan Inv , nr. 265. 

339. Codenr. G 2/11: "Verzekering van ambtenaren, beambten en 
werklieden (Pensioenen)", 1913-1925. 

340. Codenr. G 2/12: "Verzekering van ambtenaren, beambten en 
werklieden (Verzekering ingevolge de ongevallenwet)" houdende 
stukken betreffende de uitvoering van die wet, 1922-1923. 
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341. Codenr. G 2/13: "Verzekering van ambtenaren, beambten en 
werklieden <Verzekering ingevolge de invaliditeitswet)" , 

houdende stukken betreffende de uitvoering van die wet, 
1920-1922. 

342. Codenr , 
G 2/13: "Verzekering van ambtenaren, beambten en 

werklieden <Verzekering ingevolge de invaliditeitswet)" 
houdende stukken betreffende het geschil tussen de 
gemeente en de Raad van Arbeid te Deventer inzake de 
premiebetaling voor de stratemakers van de firma Geerdink, 
1921-1922. 

343. Codenr. G 2/ 22: "Personeel ter secretarie (Salarissen) " 

houdende stukken betreffende de verzoeken van ambtenaren 
om salarisverhoging en betreffende de salariscommissie, 
1919-1921. 

344. Codenr. G 2/42: "Politiepersoneel (bezoldigd) (Jaarwedden 
en toelagen)" houdende stukken betreffende de salariëring 
van veldwachters en nachtwakers, 1920-1921, 1924. 

345. Codenr. G 2/6: "Personeel voor de gemeentewerken" hou- 
dende stukken betreffende de verhoging der lonen van 
gemeente-arbeiders in verband met de instelling van een 
salariscommissie, 1919-1921. 

346. Codenr , 
G 2/6: "Personeel voor 

houdende stukken betreffende de 
meente-arbeiders, 1923. 

de gemeentewerken" 
schorsing van ge- 

347. Codenr , 
G 2/6: "Personeel voor de gemeentewerken" 

houdende stukken betreffende de doorbetaling van loon bij 
ziekte en vacantie dagen , 1923. 

348. Codenr , 
0 3/1: "Ongevallenrente (Bijslag)", 1919-1924. 

349-354. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van 
stukken verzonden door het gemeentebestuur betrekking hebbend 
op de ambtenaren, beambten en werklieden der gemeente per 
rubriek geordend volgens een in 1924 in werking getreden 
registratuurplan , met enkele retroacta van in 1924 aan de orde 
zijnde zaken, 1902, 1923-1927. 6 omslagen 
N.B. 
Zie voor het bijbehorende registratuurplan Invvnr , 266. 

349. Codenr. 1/200: "Ongevallenverzekering", 1923-1925. 

350. Codenr. 1/201: "Invaliditeitsverzekering", 1925-1927. 

351. Codenr , 1/203: "Pensioenen", 1924-1927 

352. Codenr. 1/210: "Gemeentepersoneel 
secretarie", 1924-1927. 

Ambtenaren ter 

353. Coderrr , 1/212: "Gemeentepersoneel 
personeel", 1902, 1924-1927. 

Bezoldigd politie- 

354. Codenr. 1/213: "Gemeentepersoneel 
tiepersoneel ", 1924-1926. 

Onbezoldigd poli- 
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355. Nominatieve staat van ambtenaren wier tractementen door de raad 
worden geregeld, 1855, 1856. 1 omslag 

356. Gegevens omtrent den socialen staat van de ambtenaren, die op 
1 oktober 1913 in gemeente-dienst waren, 1914. 

1 stuk 

357. Lijsten van de namen, betrekkingen en bezoldigingen van de 
ambtenaren wier jaarwedden door de raad worden geregeld, 1918, 
1920. 1 omslag 

358. Lijst van wegarbeiders der gemeente Rijssen, z 
, 

d 
, 

1 stuk 

359-364. Personeelsdossiers, stukken betreffende de afzonderlijke 
personeelsleden der gemeente, alfabetisch geordend op de namen 
der betrokkenen, 1914-1932. 6 pakken 

359. Adriaanse - ten Brinke, 1914-1915, 1918-1932. 
25 omslagen in 1 

pak 
N 

. B. Het betreft de 
Aaltink, Martinus 
Adriaanse, D. J 

. 

Avest , D. ter 
Avest, G. ter 
Baan, A. 
Baan Dzn , , J. 
Baan, H. 
Bakhuijs Roozeboom, 
Bakker, M. 
Bargmans , J. W 

. 

Bargpeter, J. 
Batelaar , M. 
Belt, H. van den 

volgende personen: 
Beltman, G. 
Berg, J.P. van den 
Berg, M. van den, echtgenoot 
Massink H. 
Berge, mej. B. ten 
Bergsma U. 
Blom, G. Th. J. 

W. Bolscher, mej. H. ten 
Bosch, A.A. 
Bosma , R. 
Bouwhuis , J. W 

. 

Brinke, A. ten 
Brinke, J. ten 

van 

360. Christoffels - Herskamp, 1917, 1919-1931. 
22 omslagen in 1 pak 

N 
. B. Het betreft de 

Christoffels, J. F 
. 

L 
. 

Dam, F. van 
Dannenberg, H. 
Dannenberg, J. 
Denekamp, E. J 

. 

Deurnink, H. J 
. 

Dommerholt , J. 
Ekkers, K. 
Engelbarts , H. F 

. 

Eppinga, R. 
Ezeman , H. 

volgende personen: 
Geerling, Gradus 
Gerritsen, G. 
Geussendam, H. 
Giesbers, J. G. 
Grooten, J. 
Hageman, G. J. 
Harbers, G. 
Harbers Jzn., H. 
Hartkamp, H. 
Hein, H. 
Herskamp , F. 

361. Heuten - Lodder, 1914, 1919-1929, 1931. 
21 omslagen in 1 pak 

N 
. B. Het betreft 

Heuten, D. 
Heijndijk, L. 
Hofman , G.H. 
Hofstede, J. 
Hove , 

G 
. J. ten 

Hove, J. 
Ilbrink, E.J. 

de volgende personen: 
Krijt, W.H. 
Kwikkelo, H. 
Kappert, J. 
Langenhof , Albert 
Ligtenberg , D. J. 
Ligtenberg Hzn., H. 
Ligtenberg Bzn., H. 
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Jansen, J.A. 
Karsenberg , B. J. 
Kistenmaker, J. H 

. 

Knottenbelt, J. 

362. Lugtigheid - Nijland, 1916-1931. 

N 
. B. Het betreft de 

Lugtigheid, C. 
Maat, J. van den 
Mensink, H.J. 
Meulenkolk, R. 
Meijer, A.J. 
Mulder , Jannes 
Müller, J. 
Nieuwen - Blokvoort , 
Noort, B. van den 

Ligtenberg Bz n , , J. 
Ligtenberg J. 
Lodder, T. 

18 omslagen in 1 

pak 
volgende personen: 

N oort, B. D. van den 
N ooten, W. J. 
Nijland, A.J. 
Nijland, B.J. 
Nijland Wzn., Gerrit 
Nijland, H. W. 
Nijland, L. 

A. Nijland L zn , , S. 

363. Nijsink - Theunissen, 1916-1917, 1919-1926, 
1930-1931. 
N. B. Het betreft de volgende personen: 

Nijsink, A. 
Opstall, mej. A.L.P.C. van 
Opstall, mej. H. J. van 
Paauwen, B. 
Pluimers, G. 
Rees, H. van 
Rouwendal, A. 
Rozendom , W. 
Schipper, A. 
Scholten , V. 

20 omslagen in 1 pak 
Schreurs, B. J. 
Schreurs, W. 
SchuIten, Wilhelm 
Seppenwoolde, D. 
Simpelaar J. J 

. 

Stegeman , 
G 

. J. 
Stokkentreeff, F. 
Struik, H. E. 
Tharner, F. W 

. V. 
Theunissen, J. S 

. 

364. Theijink - ten Wolthuis, 1919-1932. 

N 
. B. Het betreft de 

Theijink, H. 
Theijink , J. 
Timpers , 

G 
. J. 

Utenhove, C. H. baron 
Weinberg, J. S. H. 
Wasselink , D. 
Wesselink, G. G. 
Wessels, F.J. W. 

15 omslagen in 1 pak 
volgende personen: 

Wessels, G.J. 
Wessels, J. 
Willige , Johan van de 

van Wind, L. 
Wissink, H.J. 
Wol terink , B. J 

. 

Wol thuis , J. ten 

b 
, Reglementen, verordeningen en instructies 

N.B. 
Voor instrukties, met uitzondering van die voor de ambtenaren 
ter sekretarie, de gemeen te-op zich ters , gemeen te-arbeiders, 
schoonmaaksters en gemeenteveldwachters, zie men onder de 
hiernavolgende taakafdelingen voor de gemeentetaken ter welks 
behartiging deze instrukties bedoeld waren. Voor de reglemen- 
ten voor de veldwachters, de burgernachtwacht en voor de 
nachtwaker op de stadsbleek uit de jaren 1818-1819 zie men 
Inv , nr. 2 NB sub 30 en Inv , nr. 1306, voor het reglement 
voor de nachtwaker uit 1879 inv , nr. 1307. 
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365. Ambtenarenreglement voor de ambtenaren der provincie Overijssel 
en ontwerp van een ambtenarenreglement door het hoofdbestuur 
van de Nederlandse Bond van gemeente-ambtenaren, met daarop 
aangebrachte aantekeningent 1931 en z.d. (gedrukt). 

2 katernen in 
omslag 

366. Modellen van een ambtenarenreglement en een arbeidsovereenkomst 
tussen de gemeente Rijssen en haar wezknemer-s , z s 

d 
, 

1 omslag 

367. Modellen voor een verordening voor de bezoldiging van ambtena- 
ren en voor instructies en verordeningen voor de boekhouder, de 
opzichter t de gemeentebode t de gemeentepolitie en niet nader 
aangeduide gemeente-ambtenaren, z v 

d 
, 

I omslag 

368. Modellen van de instructies voor de ambtenaren ter secretarie 
opgesteld in de jaren 1905, 1913. I omslag 

369. Extrackt uit de notulen van het gemeentebestuur betreffende het 
aanstellen van een nieuwe nachtwaker, 1824. I stuk in omslag 

370. Instructie voor de omroeper der gemeente met raadsbesluit tot 
vaststelling daarvan, 1909. I omslag 

371. Instructie voor de onbezoldigde gemeenteveldwachters in de pro- 
vincie' Overijssel, 1912 (gedrukt). 1 katern 

372. Instructie voor de gemeente-opaichter , opgesteld in het jaar 1913. 
I stuk 

373. Instructie voor de gemeente-arbeiders, opgesteld in het jaar 
1914 (gedrukt). I stuk 

374. Instructie voor de schoonmakers ( -sters ) van de openbare lagere 
scholen te Rijssen, 1918 (gedrukt). 1 stuk 

c 
. Salarissen en pensioenen 

375. Stukken betreffende de jaarwedden van de ambtenaren der ge- 
meente, de onderlinge verhoudingen daarin en een verordening 
daaromtrent, 1920, 1928-1931 en z s d 

, 

1 omslag 

376. Minuut van een staat houdende 
de laagstbezoldigde werklieden 
behoeve van de staatscommissie 
ambtenaren, 1921. 

opgave van het minimumloon van 
in gemeentedienst opgemaakt ten 
voor de salariëring van gemeente- 

I stuk 

377. Stukken ingekomen van de Algemene Nederlandsche straatmakers- 
bond betreffende de salariëring van straatmakers, 1921. 

I omslag 

378. Stukken betreffende de pensioensopbouw en pensioensvoorziening 
van gemeenteveldwachters t 1908, 1913-1922. I omslag 

379. Correspondentie met het departement van financiën en de 
Pensioenraad, 1915 -192 2 

. 
1 omslag 

380. Kwartaalopgaven van vrijgestelden van de verplichting attestatie 
de vita te overleggen bij de incassering van het pensioen t 

1921-1924. I omslag 
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381. Polis van een verzekering tegen loonderving ten gevolge van 
ziekte van het loontrekkend personeel der gemeente gesloten door 
het bestuur der gemeente bij de Verzekeringsbank "Moira", 1919. 

1 stuk 

IV. Bevolking en burgerlijke stand 

a. Algemeen 

382-387. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door 
het gemeentebestuur betrekking hebbende op burgerlijke stand en 
bevolking per rubriek geordend volgens een ten dele van het al- 
fabet uitgaand, ca. 1920 in werking getreden registratuurplan, 
met retroaetum van in 1920 aan de orde zijnde zaak, 1913, 
1920-1921, 1923. 6 omslagen 
N.B. 
Voor het bijbehorende registratuurplan zie invvnr , 265. 

382. Codenr. A 2/1: "Archief der gemeente" houdende stukken 
betreffende de overbrenging van de retroacta der burgerlijke 
stand (doop-', trouw- en begraafboeken) naar het rijksar- 
chief in de provincie Overijssel, 1920. 

383. Codenr. B 2: "Burgerlijke stand" houdende stukken be- 
treffende de wijze waarop deze moet worden ingericht 
benevens betreffende de salariëring van aldaar werkzame 
ambtenaren, 1913, 1920-1921, 1923. 

384. Codenr. B 2: "Burgerlijke stand" houdende stukken betref- 
fende door de officier van justitie te Almelo geconstateerde 
fouten in de registers van de burgerlijke stand, 1920. 

385. Codenr. B 2: "Burgerlijke stand" houdende een staat van 
erkenning van natuurlijke kinderen, 1921. 

386. Codenr , 
B 3/4: "Bevolking (Algemene zaken)" houdende 

stukken betreffende de weigering van de gemeente 
Amsterdam een in Rijssen geboren kind waarvan de moeder 
tot de werkelijke bevolking van Amsterdam behoort, in te 
schrijven, 1920. 

387. Codenr. B 3/4: "Bevolking (Algemene zaken)" houdende 
stukken betreffende de invoering van de bevolkingsboek- 
houding , 1921. 

b 
, Burgerlijke stand 

388. Protocol van brieven verzonden door de ambtenaar van de bur- 
gerlijke stand, per jaar genummerd, 1911 juli 20 - 1919 april 7. 

1 deel 
N.B. 
De bijbehorende klapper op de onderwerpen heeft slechts op de 
stukken van 1911 betrekking. 

389. Register van geboorte, huwelijk en overlijden, 1811. 
1 band 

390-407. Registers van geboorten, 1812-1930. 3 delen en 15 

banden 

390. 1812-1819. 1 deel 
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391. 1820-1830. 1 deel 

392. 1831-1840. 1 deel 

393. 1841-1846. 

394. 1847-1860. 

395. 1861-1870. 

396. 1871-1875. 

397. 1876-1880. 

398. 1881-1885. 

399. 1886-1890. 

400. 1891-1895. 

401. 1896-1900. 

402. 1901-1905. 

403. 1906-1910. 

404. 1911-1915. 

405. 1916-1920. 

406. 1921-1925. 

407. 1926-1930. 

408-409. Tienjaarlijkse tafels op de registers der geboorten, 
1811-1940. 2 banden 

408. 1811-1902. 

409. 1903-1940. 

410-427. Registers van huwelijken, 1812-1930. 18 banden 

410. 1812-1819. 

411. 1820-1830. 

412. 1831-1840. 

413. 1841-1847. 

414. 1848-1860. 

415. 1861-1870. 

416. 1871-1875. 

417. 1876-1880. 

418. 1881-1885. 

419. 1886-1890. 
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420. 1891-1895. 

421. 1896-1900. 

422. 1901-1905. 

423. 1906-1910. 

424. 1911-1915. 

425. 1916-1920. 

426. 1921-1925. 

427. 1926-1930. 

428. Register van huwelijksakten van de gemeente Rijssen, 1811-1820. 
1 pak 

429-430. Tienjaarlijkse tafels op de registers van huwelijken, 
1813-1940. 2 banden 

429. 1813-1902. 

430. 1903-1940. 

431-448. Registers van overlijden, 1812-1930. 18 banden 

431. 1812-1819. 

432. 1820-1830. 

433. 1831-1840. 

434. 1841-1846. 

435. 1847-1860. 

436. 1861-1870. 

437. 1871-1875. 

438. 1876-1880. 

439. 1881-1885. 

440. 1886-1890. 

441. 1891-1895. 

442. 1896-1900. 

443. 1901-1905. 

444. 1906-1910. 

445. 1911-1915. 

446. 1916-1920. 

447. 1921-1925. 

448. 1926-1930. 
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449-450. Tienjaarlijkse tafels op de registers van overlijden, 
1813-1940. 2 banden 

449. 1813-1902. 

450. 1903-1940. 

451. Staten van overledenen 
over de jaren 1873-1876. 

voor het Geneeskundig staatstoezicht, 
5 katernen in 
omslag 

c , Bevolking 

I. Bevolkingsregistratie en huisnummering 

452. Verklaringen gegeven door Levi Spanjer en Johan Embrosius 
Strohm dat zij zich bij vestiging in de stad Rijssen zullen 
onderwerpen aan de stadsrechten en plichten waaraan personen 
die zich van elders in de stad vestigen moeten voldoen, 1819. 

2 stukken in I 

omslag 

453. Uittreksel uit het doopboek der Hervormde kerk te Schijndel be- 
stemd voor en betreffende Nicolaas van Schaardenburg (h), die als 
ergenaam van Jan van Schaardenburg rechthebbende is op de 
gratificatie van Waterloo, gegeven door de provisioneel-fungerende 
burgemeester van die plaats met begeleidend schrijven van deze 
laatste aan de burgemeester van Rijssen, 1820. 

2 stukken in I 

omslag 

454-455. "Algemene alfabetische bevolkingsregisters" houdende een som- 
miere opgave van de personalia, burgerlijke staat, godsdienst, 
plaats van herkomst en ouderdom op I januari 1830 (evenwel 
zonder vermelding van het adres) van alle inwoners der gemeente 
Rijssen, 1830-1850. 2 banden 

454. 1830-1839. 

455. 1840-1850. 

456-490. Bevolkingsregisters ten dele alfabetisch of met bijbehorende naam- 
klappers, houdende voornamelijk uitgebreide persoonsgegevens 
van de inwoners der gemeente en van veranderingen daarin, als- 
mede van de data der vestiging in of vertrek uit de gemeente 
onder vermelding van de plaats van oorsprong en bestemming, 
1850-1919. 35 banden 

456. Met ingebonden naamklapper , 1850-1861 november. 

457. 1861 december - 1869 november, A-E. 

458. 1861 december - 1869 november, F-K. 

459. 1861 december - 1869 november, L-R. 

460. 1861 december - 1869 november, S-Z. 

461. 1869 december - 1879 (Kom, blz. 1-624). 

462. 1869 december - 1879 (Kom, blz. 625-801). 
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463. 1869 december - 1879 (Buitenwijk) . 

464. Naamklapper op inv , nrs. 461-463, 1869 december - 1879. 

465. 1880 - 1889 (Kom, blz. 1-369). 

466. 1880 - 1889 (Kom, blz. 370-720) . 

467. 1880 - 1889 (Kom, blz. 721-958). 

468. 1880 - 1889 (Buitenwijk) . 

469. Naamklapper op inv , nr's , 465-468, 1880 - 1889. 

470. 1890 - 1899 (Kom, blz. 1-361). 

471. 1890 - 1899 (Kom, blz. 362-722). 

472. 1890 - 1899 (Kom, blz. 723-1071) . 

473. Naamklapper op invvrrrs , 470-472 (Kom). 1890 - 

1899. 

474. 1890 - 1899 (Buitenwijk). 

475. Naamklapper op Inv s rrr , 474 (Buitenwijk), 1890 
- 1899. 

476. 1900 - 1909 (Kom, blz. 1-363). 

477. 1900 - 1909 (Kom, blz. 364-720). 

478. 1900 - 1909 (Kom, blz. 721-1084). 

479. 1900 - 1909 (Kom, blz. 1085-1227). 

480. Naamklapper op Invvnr-s , 476-479 (Kom), 1900 - 

1909. 

481. 1900 - 1909 (Buitenwijk). 

482. Naamklapper op inv vnr , 481 (Buitenwijk), 1900 - 

1909. 

483. 1910 - 1919 (Kom, blz. 1-300). 

484. 1910 - 1919 (Kom, blz. 301-600). 

485. 1910 - 1919 (Kom, blz. 601-900). 

486. 1910 - 1919 (Kom, blz. 901-1200). 

487. 1910 - 1919 (Kom, blz. 1201-1501). 

488. Naamklapper op Invvnr s , 488-492 (Kom), 1910 - 

1919. 

489. 1910 - 1919 (Buitenwijk). 

490. Naamklapper op mvvnr , 489 (Buitenwijk), 1910 
- 1919. 
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491. Alfabetische naamlijst van de bewoners der huizen op 1 januari 
1890 onder verwijzing naar de folionummers der bevolkingsre- 
gisters, aangelegd 1890. 1 band 
N.B. 
Dit register is een ingang op de Invvrrrs , 470-472, 474. 

492. Lijst der ingezetenen opgemaakt ingevolge het besluit van de 
gouverneur der provincie Overijssel van 10 februari 1826, 
aangelegd in 1833, bijgehouden tot 1851. 1 band 

493. Alfabetisch register op de bevolkingslijst houdende de namen van 
de hoofden der huisgezinnen en de huisnummers, z s 

d 
, 

1 katern 

494. Verordening omtrent de verplichting tot het doen van aangifte bij 
verhuizingen binnen de gemeente, 1869. 2 stukken in omslag 

495. Register van uit de gemeente vertrokken personen, 1870-1877, 
1906-1908. 10 katernen in 

omslag 

496 . Verordening op de plaatselijke indeling 
gebouwen in de gemeente Rijssen, 1869. 

en het nummeren der 
1 stuk -in 

, omslag 
..- .... ,. 

497. Stukken betreffende het aanbrengen van emaille plaatjes aan de 
woningen en andere percelen ten dienste der huisnummering 1930. 

1 omslag 

2. Bevolkingsstatistiek 

498. Statistiek op de ingeschreven geboorten 
bevolking, 1870-1876. 

en het register der 
3 katernen in 
omslag 

499. Statistiek op de opgaven van overledenen in het register der 
bevolking, 1870-1876. 3 katernen in omslag 

500-518. Bevolkingsstatistieken weergevende de bevolkingssituatie 
per 31 december van de jaren 1890-1908. 19 omslagen 

500. 1890. 

501. 1891. 

502. 1892. 

503. 1893. 

504. 1894. 

505. 1895. 

506. 1896. 

507. 1897. 

508. 1898. 

509. 1899. 
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510. 1900. 

511. 1901. 

512. 1902. 

513. 1903. 

514. 1904. 

515. 1905. 

516. 1906. 

517. 1907. 

518. 1908. 

519. Staten betreffende de loop der bevolking door geboorte, over- 
lijden, vertrek en vestiging ter berekening van het cijfer der 
totale bevolking van de gemeente Rijssen met bijbehorende cor- 
respondentie met het Centraal bureau van de statistiek, 
1921-1929. 1 omslag 

3. Volkstelling 

520-521. Volkstellingsregisters, 1829, 1839. 2 banden 

520. 1829. 

521. 1839. 

522. Hoofdelijk invullingsregister voor de volkstelling van 1859 op 
basis van die van 1849, houdende inschrijving van de diverse 
gegevens der inwoners met het woonadres als uitgangspunt, 1859. 

1 deel 

523. Bijlagen bij inv , nr. 522 zijnde de modelstaat B waarbij de be- 
woners naar ouderdom worden ingedeeld onder vermelding van ge- 
slacht en burgerlijke staat en de modelstaat C waarbij de be- 
woners naar beroepen of middelen van bestaan zijn gerangschikt 
onderverdeeld naar geslacht en een viertal leeftijdsgroepen, 1859. 

2 stukken in omslag 

524. Verzamelstaat van de gegevens der inschrijfbiljetten en staten van 
de volkstelling van 1859 volgens twee uitgangspunten, namelijk 
"binnen de kom" en "buiten de kom" in een achttal nader uitge- 
splitste hoofden, 1859. 1 stuk 

525-526. Stukken betreffende de tiende algemene volkstelling, 1919-1921. 
2 omslagen 

525. Voorbereiding, 1919. 

526. Tellers, verschil met het C. B. S. en ambtshalve inschrij- 
vingen, 1920-1921. 

527. Stukken betreffende de elfde algemene volkstelling, 1931. 
1 omslag 
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) 
V. Financiën 

N.B. Voor de comptabiliteit der gemeentebedrijven zie de 
bijlagen van de gemeenterekeningen, invvnr-s , 749-762, en 
onder afdeling VII (GemeentebedrijVen). 

a. Algemeen 

528-554. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur betrekking hebbend op be- 
lastingen en gemeentelijke comptabiliteit, per rubriek geordend 
volgens een ten dele van het alfabet uitgaand, ca. 1920 in wer- 
king getreden registratuurplan , met enkele retroacta van in 1920 

aan de orde zijnde zaken, 1899, 1917-1924. 27 omslagen 

N.B. Zie voor bijbehorende registratuurplan inv s nr , 265. 

528. Codenr. B 1/11: "Plaatselijke belastingen {Opcenten op de 
rijksinkomstenbelasting)", houdende stukken, betreffende de 
invoering daarvan, 1922. 

529. Codenr , 
B 1/11: "Plaatselijke belastingen (Opcenten op de 

vermogensbelasting) Il, houdende stukken, betreffende de in- 
voering daarvan, 1922. 

530. Codenr. B 1/13: "Plaatselijke belastingen {Inkomstenbelas- 
ting)", 1920-1923. 

531. Codenr. B I/Ba: "Plaatselijke belastingen {Forensenaan- 
slag)ll, 1922-1924. 

532. Codenr , 
B 1/14: "Plaatselijke belastingen (Hondenbelasting), 

houdende behalve stukken, betreffende de heffing daarvan 
tevens de kohieren, 1921, 1923. 

533. Codenr , 
B 1/161: "Plaatseltjke belastingen (Schoolgelden- 

Openbaar lager onderwijs) Il, houdende stukken betreffende 
de vaststelling van verordeningen op de heffing en invorde- 
ring hiervan, 1888, 1899, 1921- 1923. 

534. Coderrr , 
B 1/161: "Plaataelijke belastingen {Schoolgelden - 

Openbaar lager onderwijs}" i ;c , de invordering hiervan, 
1921. 

535. Codenr. B 1/17: "Plaatselijke belastingen (Vergunningsrech- 
ten Drankwet) Il 1921-1924. 

536. Codenr. B 1/18: "Plaatselijke belastingen (Secretarieleges) Il 

houdende een verordening op de heffing van leges ter se- 
cretarie en van rechten wegens verrichtingen van ambtena- 
ren van de Burgerlijke stand, 1899, 1923. 

537. Codenr , 
B 1/19: "Plaatselijke belastingen {Marktgelden)", 

houdende stukken, betreffende de verordening op de heffing 
en de invordering daarvan, 1919-1922. 

538. Codenr , 
B 1/19b: "Plaatselijke belastingen {Weeggelden)", 

houdende stukken, betreffende de verordening op de heffing 
daarvan, 1919, 1920. 

539. Codenr. B 1/19b: "Plaatselijke belastingen {Weeggelden)ll, 
houdende de verslagen van de waagmeester, 1920-1922. 
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540. Codenr , 
B 1/19c: "Plaatselijke belastingen (Bleekgelden ) ", 

1921-1922. 

541. Codenr. B 1/19d: "Plaatselijke belastingen (Weidegelden)", 
1920-1923. 

542. Codenr. B 1/21: "Plaatselijke belastingen (College van 
zetters)", houdende stukken, betreffende benoemingen van 
leden voor het kollege, 1920, 1922-1923. 

543. Codenr , 
B 1/26: "Rijksbelastingen (Grondbelasting)", hou- 

dende stukken, betreffende de vrijstelling van betaling van 
grondbelasting vanwege het ontginnen van woeste grond, 
1920-1922. 

544. Codenr , 
C 1/11: "Gemeentelijke comptabiliteit (Gemeentebe- 

grotingen)", houdende stukken betreffende de door Gede- 
puteerde Staten der provincie gemaakte aanmerkingen op de 
gemeentebegrotingen voor 1918, 1920- 1924. 

545. Coderrr , 
B 3/6 & C 1/11: "Gemeentelijke comptabiliteit - Ge- 

meenterekeningen (Wijzigingen)", betreft wijzigingen en aan- 
vullingen benevens beschikkingen betreffende de post on- 
voorziene zaken van de begrotingen voor de jaren 1918-1923. 

546. Codenr. C 1/13: "Gemeentelijke comptabiliteit (Gemeentere- 
keningen)", houdende stukken ingekomen van de financiële 
kommissie n s avv , het nazien van de gemeenterekening over 
het dienstjaar 1920/1921. 

547. Codenr. C 1/13: "Gemeentelijke comptabiliteit (Gemeent- 
terekeningen)", houdende een briefwisseling met Gedepu- 
teerde Staten der provincie inzake de gemeenterekeningen 
over 1918-1923. 

548. Coderrr , 
C 1/13 : "Gemeentelijke comptabiliteit (Gemeente- 

rekeningen)", houdende stukken, betreffende de betaling 
van een verjaarde vordering, waarop Gedeputeerde Staten 
aanmerkingen maken, 1922. 

549. Codenr. C 1/13 : "Gemeentelijke comptabiliteit (Gemeente- 
rekeningen)", betreft de staat van schulden van de gemeente 
over de dienstjaren 1920-1922. 

550. Codenr. C 1/15: 
ningen) ". houdende 
griffie n . a . v . door 
1920-1921. 

"Gemeentelijke comptabiliteit (Geldle- 
stukken , ingekomen van de provinciale 
de gemeente aangegane geldleningen, 

551. Codenr. C 1/15: "Gemeentelijke comptabiliteit (Geldle- 
ningen) ", houdende staten van geldleningen op 1 januari van 
de jaren 1918 en 1920. 

552. Codenr. C 1/151: "Gemeentelijke comptabiliteit (Geldleningen 
ter dekking van een (begroot) tekort)"" betreft geldleningen 
aangegaan ter voorziening in het tekort van het gasbedrijf, 
de woningvoorziening etc , , 1919-1924. 

553. Codenr. C 1/16: "Gemeentelijke comptabiliteit (Controle op de 
gemeente-ontvangsten en -uitgaven)", houdende een accoun- 
tantsrapport inzake de gemeenterekening over 1919. 
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554. Codenr. C 1/17: "Gemeentelijke comptabiliteit (Wet financiële 
verhoudingen)", houdende staten en overzichten van 
bedragen op grond van die wet van rijkswege toegekend, 
met bijgaand rapport van de staatscommissie daaromtrent 
(herzieningscommissie) , 1918, 1920-1924. 

555-573. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op de 
geldmiddelen der gemeente, per rubriek geordend volgens een in 
1924 in werking getreden registratuurplan, met enkele retroacta 
van in 1924 aan de orde zijnde zaken, 1922-1928. 

18 omslagen en 1 

stuk 
N.B. 
Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv , nr. 266. 

555. Codenr. 2/10: 11 Belastingen 
belasting", 1922-1927. 

Gemeentelijke inkomsten- 

556. Codenr. 2/11: "Belastingen - Forensenbelasting", 1923-1928. 

557. Codenr. 2/12: "Belastingen - Schoolgelden", 1923-1927. 

558. Codenr. 2/13: "Belastingen - Vergunningsrechten drankwet", 
1924-1926. 

559. Codenr , 2/14: "Belastingen - Hondenbelasting", 1924-1927. 

560. Coderrr , 2/150: "Diverse belastingen - Beg raafrech ten ", hou- 
dende stukken betreffende een aanvulling op de verordening 
op de heffing van begraafrechten, 1924. 

561. Codenr. 2/151: "Diverse belastingen - Secretarieleges" , hou- 
dende stukken, betreffende de Legesverordening, 1924-1926. 

562. Codenr. 2/152: "Diver-se belastingen - Marktgelden", hou- 
dende stukken betreffende een wijziging op de heffing, 1926. 

563. Codenr. 2/ 153: "Diverse belastingen - Keurlonen ", houdende 
stukken, betreffende een verordening op de heffing en een 
verordening op de invordering van deze belasting, met wij- 
zigingen, 1924-1927. 

564. Codenr. 2/154: "Diverse belastingen - Weeggelden" , hou- 
dende de vaststelling van een verordening op de heffing 
hiervan, 1924. 

565. Codenr. 2/154: "Diverse belastingen - Weeggelden" , hou- 
dende overzichten van de waagmeester over de jaren 
1924-1925. 

566. Codenr. 2/156. "Diver-se belastingen - Weidegeld", 1924-1925. 

567. Codenr. 2/157: "Diverse belastingen - Rioolbelasting", hou- 
dende de vaststelling van de verordening op de heffing en 
op de invordering van deze belasting, 1924-1925. 

568. Codenr. 2/158: "Diverse belastingen - Rechten woonwagen- 
kamp", houdende stukken, betreffende de vaststelling van 
een verordening op de heffing van gelden voor het innemen 
van een standplaats voor woonwagens en voor het stallen van 
woonwagenpaarden, met een verordening op de invordering 
van deze belasting, 1925, 1928. 
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569. Codenr. 2/20: "Comptabiliteit - Gemeentebegroting", hou- 
dende een schrijven van de gemeente aan de Gedeputeerde 
Staten der provincie Overijssel inzake problemen rond de 
boekhoudvoorschriften van 1924 t 

, a. v , rekening-courant- 
boekingen, 1925. 1 stuk in omslag 

570. Codenr. 2/21: "Comptabiliteit - Begrotingswijzigingen" , 1924. 

571. Codenr. 2/22: "Comptabiliteit - Gemeenterekening", houdende 
jaarstaten aangevende de stand der schulden der gemeente 
en staten "aangeende de stand der schulden aangegaan bij 
wijze van annuïteit", 1922- 1926. 

572. Codenr. 2/22: "Comptabiliteit - Gemeenterekening", houdende 
memoriën van aanmerkingen van G. S. der provincie op de 
gemeentebegrotingen voor de jaren 1922-1925 met het verweer 
der gemeente, 1924-1927. 

573. Codenr. 2/26: "Comptabiliteit - Wet financiële verhouding", 
houdende stukken, betreffende de uitvoering van die wet, 
1924-1927. 

574-579. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op 
financiële zaken per rubriek geordend volgens een in 1928 in 
werking getreden registratuurplan , met enkele retroacta van in 
1928 aan de orde zijnde zaken, 1927-1931. 5 omslagen 

N.B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv , nr. 267. 

574. Codenr. 20/211: "Comptabiliteit - Begrotings-, boekhoud- en 
rekeningsvoorschriften ", houdende een minuut van de opmer- 
kingen van B. en W. op deze uit 1923 daterende voorschrif- 
ten, naar aanleiding van een door Gedeputeerde Staten der 
provincie daartoe gedaan verzoek met het oog op de her- 
ziening der gemeentewet, met retroactum 1930-1931. 

2 stukken in 1 

omslag 

575. Coderrr , 20/231: "Comptabiliteit Financiële verhouding 
tussen rijk en gemeente", 1928-1931. 

576. Codenr. 20/232: "Comptabiliteit 
te-financiën, 192 7 -19 3 2. 

Statistiek der gemeen- 

577. Codenr. 20/233: "Comptabiliteit - Aankoop van rentegevende 
stukken", 1928-1930. 

578. Coderrr , 20/234: "Comptabiliteit - Belegging van gelden", 
1927-1931. 

579. Codenr. 20/235: "Comptabiliteit - Rekening-courantovereen- 
komsten" , 1928-1931. 

b 
, Begrotingen, rekeningen en bijlagen. 

580-599. Jaarbegrotingen van de gemeente Rijssen voor de jaren, 1812- 
1931. 11 pakken, 1 omslag 

en 9 delen 

580. 1812-1821. 
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58l. 1822-183l. 

582. 1832-184l. 

583. 1842-185l. 

584. 1852-1861. 

585. 1862-187l. 

586. 1872-188l. 

587. 1882-189l. 

588. 1892-190l. 

589. 1902-191l. 

590. 1912-1918, 1920-1921. 1 omslag 

59l. 1922-1923. 1 deel 

592. 1924. 1 deel 

593. 1925 1 deel 

594. 1926 (2 ongelijkluidende eksemplaren) 2 delen 
N.B. 
Eén eksemplaar, vastgesteld door de Raad der gemeente op 
18 januari 1926 is in verband met de z.g. "slachthuiskwestie" 
niet door Gedeputeerde Staten van de provincie goedge- 
keurd, het andere op 4 november 1926 vastgestelde eksem- 
plaar wèl. Zie onderafdeling X van deze inventaris. 

595. 1927. 

596. 1928. 

597. 1929. 

1 deel 

1 deel 

1 deel 

598. 1930. 1 deel 

599. 1931. 1 deel 

600-615. Memoriën van toelichting bij de gemeentebegrotingen, 
1849-1931. 7 pakken, 1 omslag 

en 9 banden 

600. 1849-1861. 

601. 1862-1866, 1868-1871. 

602. 1872-1881. 

603. 1882-1891. 

604. 1892-1901. 

605. 1902-1911. 
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606. 1912-1918, 1920-1921. 

607. 1922-1923. 1 omslag 

608. 1924. 1 band 

609. 1925. 1 band 

610. Met bijgaande aanvulling, 1926 
2 banden 

611. 1927. 1 band 

612. 1928. 1 band 

613. 1929. 1 band 

614. 1930. 1 band 

615. 1931. 1 band 

616. Staten van buitengewone uitgaven ten laste komende van de 
gemeentebegrotingen voor de jaren 1847-1848. 

1 omslag 

617-625. Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1811, 1814- 
1861. 9 pakken 

617. 1811, 1814-1830. 

618. 1831-1850. 

619. 1851-1860. 

620. 1861-1870. 

621. 1871-1880. 

622. 1881-1890. 

623. 1891-1900. 

624. 1901-1910. 

625. 1911-1917. 

626-631. Jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven van de gemeente 
Rijssen met bijgaande verzamelstaten der inkomsten en van 
bevelschriften van _ betalingen ten laste van de begroting en 
specifieke staten van niet geïnde posten (bijlagen volgens de 
modellen B, C en D) over de jaren 1918-1923. 6 banden 

626. 1918. 

627. 1919. 

628. 1920. 

629. 1921. 
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630. 1922. 

631. 1923. 

632-639. Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1924-1931. 
6 delen 

632. 1924. 

633. 1925. 

634. 1926. 

635. 1927. 

636. 1928. 

637. 1929. 

638. 1930. 

639. 1931. 

640-746. Bijlagen bij de jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven met 
verzamelstaten der gewone inkomsten en van de bevelschriften 
van ten la te van de begroting verrichte betalingen, alsmede 
specifieke staten van niet-geïnde posten, betrekking hebbende op 
de jaren 1811-1917. 79 omslagen en 29 

pakken 

640. 1811. 

641. 1812. 

642. 1813. 

643. 1814. 

644. 1815. 

645. 1816. 

646. 1817. 

647. 1818. 

648. 1819. 

649. 1820. 

650. 1821. 

651. 1822. 

652. 1823. 

653. 1824. 

654. 1825. 

655. 1826. 
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656. 1827. 

657. 1828. 

658. 1829. 

659. 1830. 

660. 183l. 

66l. 1832. 

662. 1833. 

663. 1834. 

664. 1835. 

665. 1836. 

666. 1837. 

667. 1838. 

668. 1839. 

669. 1840. 1 pak 

670. 1841. 1 pak 

67l. 1842. 1 pak 

672. 1843. 1 pak 

673. 1844. 1 pak 

674. 1845. 1 pak 

675. 1846. 1 pak 

676. 1847. 1 pak 

677. 1848. 1 pak 

678. 1849. 1 pak 

679. 1850. 1 pak 

680. 185l. 1 pak 

68l. 1852. 1 pak 

682. 1853. 1 pak 

683. 1854. 1 pak. 

684. 1855. 

685. 1856. 

686. 1857. 
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687. 1858. 

688. 1859. 

689. 1860. 

690. 1861. 

691. 1862. 

692. 1863. 

693. 1864. 

694. 1865. 

695. 1866. 

696. 1867. 

697. 1868. 

698. 1869. 

699. 1870. 

700. 1871. 

701. 1872. 

702. 1873. 

703. 1874. 

704. 1875. 

705. 1876. 

706. 1877 . 

707. 1878. 

708. 1879. 

709. 1880. 

710. 1881. 

711. 1882. 

712. 1883. 

713. 1884. 

714. 1885. 

715. 1886. 

716. 1887. 

717. 1888. 
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718. 1889. 

719. 1890. 

720. 1891. 

72l. 1892. 

722. 1893. 

723. 1894. 

724. 1895. 

725. 1896. 

726. 1897. 

727. 1898. 

728. 1899. 

729. 1900. 

730. 1901. 

73l. 1902. 

732. 1903. 

733. 1904. 

734. 1905. 1 pak 

735. 1906. 1 pak 

736. 1907. 1 pak 

737. 1908. 1 pak 

738. 1909. 1 pak 

739. 1910. 1 pak 

740. 1911. 1 pak 

74l. 1912. 1 pak 

742. 1913. 1 pak 

743. 1914. 1 pak 

744. 1915. 2 pakken 

745. 1916. 1 pak 

746. 1917. 1 pak. 

747-760. Bijlagen bij de jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven met 
uitzondering van de verzamelstaten van de bevelschriften van 
betaling en van de gewone inkomsten, alsmede van de specifieke 
staten van niet geïnde posten, betrekking hebbende op de jaren 
1918-1931. 14 pakken 
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747. 1918. 

748. 1919. 

749. 1920. 

750. 1921. 

751. 1922. 

752. 1923. 

753. 1924. 

754. 1925. 

755. 1926. 

756. 1927. 

757. 1928. 

758. 1929. 

759. 1920. 

760. 1931. 

761-768. Verzamelstaten van de inkomsten der gewone dienst met staten 
van oninbare en nog te verhalen posten (model J), zoals die ver- 
antwoord zijn in de gemeenterekeningen over de jaren 1924-1931. 

8 banden 

761. 1924. 

762. 1925. 

763. 1926. 

764. 1927. 

765. 1928. 

766. 1929. 

767. 1930. 

768. 1931. 

769-776. Verzamelstaten (model K) van bevelschriften van uitgaven op de 
gewone dienst der gemeenterekeningen over de jaren 1924-1931. 

4 delen en 
4 banden 

769. 1924. 1 deel 

770. 1925. 

771. 1926. 

1 deel 

1 deel 

772. 1927. 1 band 
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773. 1928. 1 deel 

774. 1929. 1 band 

775. 1930. 1 band 

776. 1931. 1 band 

c , Administratie van de gemeente-ontvanger, financieel beheer. 

777. Instrukties voor de 
en z 

, 
d 

, (model). 
gemeente-ontvanger, 1893, 1924, 

1 omslag. 
1933 

778. "Comptabiliteitsregisters op de staten van begroting", 
grootboeken van de stad Rijssen voor de jaren 1814, 1818. 

15 katernen in 1 

pak 

779-780. Kasboeken van de gemeente Rijssen, 1843-1891. 2 banden 

779. 1843-1868. 

780. 1869-1891. 

781. Processen verbaal van overdracht van bescheiden van de 
aftredende ontvanger aan de nieuw-benoemde, 1850-1851, 1893. 

1 omslag 

782. Processen verbaal van de opneming van kas en boeken van de 
ontvanger, vanaf 1928 met rapporten van het verifikatiebureau, 
1920-1923, 1928-1931. 1 omslag 

783. Stukken, betreffende de verjaring van financiële verplichtingen 
i. c 

, ten aanzien van rekeningen die niet voor de sluiting van het 
boekjaar zijn ingediend, 1924-1925. 1 omslag 

784. Briefwisseling met Gedeputeerde Staten van de provincie naar 
aanleiding van door deze bij de rekeningen over de jaren 1926 en 
1927 gemaakte opmerkingen, 1928-1929. 1 omslag 

785. Stukken betreffende de overeenkomst tussen de gemeente en het 
Centraal bureau voor verifikatie en financiële adviezen der Ver- 
eniging van Nederlandse gemeenten, 1929-1931. 

1 omslag 

d 
, Uit de Franse tijd stammende schulden en vorderingen. 

786. Staat van liquidatie voor de gemeente Rijssen met daartoe strek- 
kende bijlagen van alle oude baten en lasten, opgemaakt ter 
voldoening aan het bepaalde in het K.B. van 18 februari 1814, 

nr. 5 (Staatsblad nr. 277) op 31 december 1815 (2 ongelijklui- 
dende exemplaren). Met rekeningen die in de staat niet verant- 
woord zijn, 1812-1814, 1820. 1 pak 
N.B. 
De rekeningen die wèl in de staat verantwoord zijn, zijn niet alle 
bewaard gebleven. 

787. Extrakt uit de Staat der liquidatiën van de gemeenten der pro- 
vincie Overijssel, welke gelden in de dienstkas in Parijs gestort 
hebben, 1816. 1 stuk 
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788. Ingekomen stukken naar aanleiding van nog uit de Franse tijd 
stammende vorderingen, i. c , betreffende gelden die al betaald zijn 
of nog dienen te worden, 1817-1819. 1 omslag 

789. Staat van verdeling van de nog resterende anterieure 
schulden van de voormalige gemeente Rijssen, tevens staat van 
liquidatie tussen de gemeenten Rijssen, Wierden en Markelo, 1818. 

1 omslag 

e. Beleggingen, leningen en schulden. 

790-792. Registers van ten laste van de gemeente sinds het jaar 1869 aan- 
gegane geldleningen, 1893-1922. 2 delen en 1 katern 

790. Met aantekeningen, betreffende rentebetaling en aflossing, 
1893-1922. 

791. Aanvulling op inv s rrr , 790, 1893-1907. 

792. Aanvulling op Inv s nr , 790, 1918-1920. 

1 katern 

793. Plannen van lening 
ter voorziening in 
tekorten etc. met 
1904-1906, 1913. 

van kapitaal ten laste van de gemeente Rijssen 
de kosten van bepaalde projekten , geraamde 
de besluiten daartoe genomen, 1888, 1897, 

1 omslag 

794. Brief van de Provinciale griffie naar aanleiding van het ontbreken 
van een raadsbesluit voor het aangaan van een lening van 
f. 10.500,--, 1919. 1 stuk 

795. Overzicht van ontvangsten welke voor beleggingen bestemd zijn 
en van de belegging van deze gelden, 1920-1927. 

1 stuk 

796. Staten, aangevende de stand der schulden, aangegaan bij wijze 
van annuïteit, 1927. 1 katern en 1 stuk 

in omslag 

797. Stukken, betreffende de belegging van gelden en de le- 
ningen van kasgelden, 1931. 1 omslag 

f 
, Gemeentebelastingen en retributiën. 

1. Personele of hoofdelijke omslag en forensenbelasting. 
N.B. 
Voor de kohieren van deze belastingen zie de bijlagen bij de 
gemeenterekeningen onder afdeling V-b . 

798. Kohieren van de personele 
1857, 1863, 1867-1873. 

of hoofdelijke omslag, 
1 omslag 

1851- 

799. Opgaven omtrent de belastingplichtigen 
wonen maar daar niet werkzaam zijn, 1923. 

welke wel te 
1 omslag 

Rijssen 

800. Stukken, betreffende de forensenbelasting, 1927-1931. 
1 omslag 

2. Inkomstenbelasting en de heffing van opcenten op de 
rijksinkomstenbelastin g . 

N.B. 
Voor de kohieren van deze belastingen zie de bijlagen bij de 
jaarrekeningen onder afdeling V -b hiervoor. 
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801. Verordening op de heffing en invordering ener direktie belasting 
naar het inkomen in de gemeente Rijssen, 1901 (gedrukt). Met 
stukken betreffende later getroffen wijzigingen, 1901 1904, 1918. 

802. "Kort overzicht van de financiële toestand der gemeente", met 
toelichting, betreffende het raadsbesluit tot vaststelling van het 
heffingspercentage voor de plaatselijke inkomstenbelasting 1923. 

1 stuk. 

803. Verordening op de heffing van opcenten 
rijksinkomstenbelasting in de gemeente met 
1928. 
N.B. Zie ook Inv , nr. 528. 

op de hoofdsom der 
bijbehorende stukken, 

1 omslag 

804. Statistisch overzicht van het inkomen van de bewoners van de 
stad, het aantal gehuwden met en zonder kinderen en hun 
inkomen per 1 januari 1929. 1 stuk 

3. Accijnzen. 

805-810. Verveningsconsenten, afgegeven door de gemeente Rijssen, 
1834-1838, 1842. 4 pakken en 2 

omslagen. 
N.B. 
Bij de wet van 16-12-1833 houdende de accijns op turf (St.bl. nr. 
72) werd bepaald, dat niemand turf mocht afgraven, alvorens 
daartoe een consentbiljet te hebben ontvangen. Hiervan werden de 
linkerhelften - de contrabewijzen van afgifte - in katernen be- 
waard. Hierop staan de verklaringen, die door de aanvragers be- 
hoorden te worden ondertekend. Op de rechterhelften - de con- 
sentbiljetten - tekende de burgemeester voordat ze werden afge- 
geven. 

805. 1834. 

806. 1835. 

807. 1836. 

808. 1837. 

809. 1938. 1 omslag 

810. 1842. 1 omslag 

811-815. Akten van borgtocht voor de betaling van accijns op turf, 1834, 
1838-1840, 1842. Met een lijst van personen, die zich opgegeven 
hebben om turf te graven, 1834. 5 pakken 
N.B. 
Voor de verkrijging van verveningsconsenten (zie voorafgaande 
inv , nrs.) was een zekerheidsstelling nodig voor de betaling van 
de verschuldigde accijns, hetgeen bij onderhandse akte van borg- 
tocht ten overstaan van de Burgemeester Beheerder van het Veen 
te Rijssen geschiedde. 

811. Met genoemde lijst, 1834. 

812. 1838. 

813. 1839. 
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814. 1840. 

815. 1842. 

816. Kwartaalstaten van de inning der 
binnen de gemeente, opgemaakt door 
1854. 

accijnzen bij de slijterijen 
burgemeester en wethouder, 

2 stukken in 1 

omslag 

817. Opgaven aan de burgemeester van Rijssen door de inspekteur der 
direkte belastingen te Hengelo van de aan hem verstrekte gege- 
vens, betreffende de hoeveelheden gedestilleerd, waarvoor accijns 
verschuldigd is, welke door de slijters in Rijssen in voorraad 
gehouden worden, 1920-1923. 1 omslag 

4. Hondenbelasting. 

818. Kohieren voor de heffing van de belasting op honden, 1851- 1852, 
1855-1856, 1858, 1868-1973, 1922-1931. 1 pak 

819. Ontwerpen en definitieve versies van een verordening op de hef- 
fing van een belasting op honden in de gemeente Rijssen, 1887, 
1909. 4 stukken in 1 

omslag 

5. Schoolgeld. 

820. Regeling tot de heffing van schoolgelden voor de leerlingen van 
de openbare lagere school te Rijssen, met latere wijzigingen en 
aanvullingen, 1874, 1881, 1888. Met besluit van B. en W. tot 
instelling van deze heffing, 1869. 4 stukken in 1 

omslag 

821. Stukken betreffende de in 
verordening, 1922. 

1921 vastgestelde schoolgeld- 
1 omslag 

822. Kohieren der schoolgelden en schoolbehoeften, 1851- 1856. 
1 pak 

823. Kohieren van schoolgeld voor gewoon onderwijs aan de Ie en 2e 

openbare lagere school, 1920, 1922-1931. 1 pak 

824. Kohieren van schoolgeld voor uitgebreid onderwijs aan de open- 
bare lagere school voor U .L.O., 1921-1931. 1 pak 

825. Kohieren van schoolgeld voor gewoon onderwijs aan de bijzondere 
lagere scholen, uitgaande van de Vereniging tot stichting en 
instandhouding van een school met den bijbel, 1925-1931. 

1 pak 

826. Kohieren van schoolgeld voor gewoon onderwijs aan de bijzondere 
lagere school, uitgaande van de Vereniging tot het verstrekken 
van lager onderwijs op gereformeerde grondslag, 1922-1931. 

1 pak 

827. Kohieren van schoolgeld voor gewoon onderwijs aan de bijzondere 
lagere scholen, uitgaande van het Rooms-Katholiek kerkbestuur in 
de parochie van de heilige Dionysius te Rijssen, 1922-1931. 

1 omslag 



- 53 - 

828. Kohieren van schoolgeld voor uitgebreid onderwijs aan de bij- 
zondere lagere school voor U. L.O. t uitgaande van de Vereniging 
tot stichting en instandhouding van een U. L.O. <school met den 
bijbel, 1929-1931. 1 omslag 

829. Stukkent betreffende de vaststelling van verordeningen op de 
heffing en invordering van schoolgeld voor het volgen van 
her-haling sondez-wijs , 1902t 1904. 1 omslag 

830. Kohieren van schoolgelden voor vervolg- en herhalingsonderwijs 
aan de openbare lagere schoolt 1920 t 1922- 1923. 

1 omslag 

6. Secretarieleges t marktgelden, weeg gelden en weidegelden. 
N.B. 
Voor legesregisters en registers van marktgelden en weeglonen zie 
de bijlagen bij de jaarrekeningen onder afdeling V-b hiervoor. 

831. Regeling van de inning van weeggeldent marktgelden en leges ter 
secretarie, 1910. 1 stuk 

832. Verordening op de heffing van rechten wegens de uitgifte van 
stukken ter secretarie en verrichtingen van de burgerlijke stand 
in de gemeente Rijssent met bijbehorende besluiten, 1879t 1880, 
1899t 1913. 1 omslag 

833. Verordeningen op de heffing en op de invordering van marktgel- 
den in de gemeente Rijssent 1899-1900, 1906-1907, 1912t 
1917-1918t 1920. 1 pak 

834. Verordeningen op de heffing en de invordering van weeggelden in 
de gemeente Rijssent 1907t 1909-1911, 1914t 1916-1919. 

1 omslag 

835-839. Waagregisterst registers van ontvangen weeggeldent 1910-1911, 
1913-1922t 1924-1925. 5 delen 

835. 1910-1911 

836. 1913-1916. 

837. 1916-1919. 

838. 1919-1922. 

839. 1924-1925. 

840. Verzoeken om terugbetaling 
1928-1929. 

van te veel betaald weidegeld, 
1 omslag 

7. Vergunningsrechten en begraafrechten. 
N.B. 
Voor de registers waarin de heffing van deze rechten verantwoord 
is zie de bijlagen bij de jaarrekeningen onder afdeling V-b hier- 
voor. 

841. Verordening regelende het heffen van vergunningsrecht voor de 
verkoop van sterke drank in het klein t en tot beteugeling van 
openbare dronkenschap t 1882 t 1885 t 1905. 3 stukken in omslag 
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842. Lijst van drankverkopers met aantekening betreffende de beta- 
ling van de door hen verschuldigde rechten, 1893. 

1 stuk 

843. Lijsten van overledenen die op het kerkhof begraven zIJn, 
opgemaakt ten behoeve van de heffing van begraafrechten met 
vermelding der betaalde bedragen, 1880-1881. 1 omslag 
N.B. 
Vermeld zijn de namen der overledenen, de overlijdensdata en de 
leeftijd bij overlijden, de plaatsaanduidingen der graven en de 
bedragen der begraafrechten. 

844. Verordeningen op de heffing en invordering van begrafenisrech- 
ten voor het gebruik van de eerste en tweede algemene 
begraafplaats te Rijssen, 1869-1870, 1888, 1908-1909, 1918. 

1 omslag 

VI. Verhouding tot andere openbare en publiekrechtelijke lichamen. 

a. Algemeen 

845-851. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door 
het gemeentebestuur, betrekking hebbende op andere openbare en 
publiekrechtelijke lichamen, per rubriek geordend volgens een 
tendele van het alfabet uitgaand, ca. 1920 in werking getreden 
registratuurplan, 1920-1924. 7 omslagen 

N.B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie irrv s n r 
, 265. 

845. Coderrr , 
P 3/11: "Provinciale wegen (Algemene zaken)" hou- 

dende de verharding en beplanting van provinciale wegen in 
of dichtbij de gemeente, 1921. 

846. Codenr , 
P 3/11: "Provinciale wegen (Algemene zaken)1l hou- 

dende stukken betreffende het onderhoud waaraan de ge- 
meente bijdraagt, 1922-1923. 

847. Coderrr , 
P 3/13: "Provinciale wegen" (Vergunningen tot het 

maken van werken in of nabij provinciale wegen) 11, of provin- 
ciale kanalen, 1920-1924. 

848. Codenr. P 3/14: "Provtnciale wegen (Overdracht van weg- 
vlakken)" i. c , van een wegvak van de weg Rijssen-Nijverdal 
door de provincie aan de gemeente i.v.m. de uitbreiding van 
de bebouwde kom, 1922. 

849. Codenr. R lil: "Kadaster 11 

en het archief daarvan in het 
gemeentehuis, 1923. 

850. Codenr. R 1/21: "Rijkswegen (Vergunningen tot het maken 
van werken in of nabij rijkswegen) 11, 1920-1924. 

851. Codenr. R 1/21: "Rijkswegen (Vergunningen tot het maken 
van werken in of nabij rijkswegen) 11 houdende stukken be- 
treffende de uitvoering van rioleringswerkzaamheden in de 
rijkswegen Holten-Wierden ter hoogte van de Haarstraat tot 
de fabriek Ter Horst, met situatietekening, 1920-1923. 



- 55 - 

852-873. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op de 
verhouding tot andere openbare en publiekrechtelijke lichamen, 
per rubriek geordend volgens een in 1928 in werking getreden 
registratuurplan , met enkele retroacta van in 1928 aan de orde 
zijnde zaken, 1914, 1923-1932. 1 pak en 21 

omslagen 
N.B. 
Voor het bijbehorende registratuurplan , zie inv , nr. 267. 

852. Codenr. 130/111: "Provinciale wegen - Algemene zaken", 
1929-1932. 

853. Codenr. 130/112: "Provinciale wegen 
ouderhoudskosten" , 1927-1931. 

Bijdragen in de 

854. Codenr. 130/113: "Vergunningen tot het maken van werken 
aan, in of op provinciale wegen", 1914, 1925, 1928-1931. 

855. Codenr. 130/114: "Provinciale wegen - 

vakken" houdende stukken betreffende 
de weg Besthmertol-Goor, 1929. 

Overdracht van weg- 
de tenaamsteIIing van 

4 stukken in 1 

omslag 

856. Codenr. 130/21: "Kadaster", voornamelijk houdende stukken 
betreffende de bijwerking van de kadastrale registers der 
gemeente, 1926, 1928-1931. 

857. Codenr. 130/221: "Vergunningen tot het maken van werken 
aan, in of op rijkswegen", 1927-1931. 

858. Codenr. 130/222: "Rijkswegen - Algemene zaken", houdende 
stukken betreffende de naleving van het Rijkswegenregle- 
ment, het aanbrengen van verbeteringen aan rijkswegen en 
betreffende de ongevallenstatistiek van rijkswegen, 1927, 
1929, 1931-1932. 

859. Codenr. 130/223: "Rijkswegenplan, wegenfonds", houdende 
een uitnodiging voor een vergadering van de Bond van Be- 
drijfsautohouders in Nederland betreffende de verbetering 
van tertiaire wegen met gelden uit het rijkswegenfonds, 
1932. 1 stuk in omslag 

860. Codenr. 130/231: "Rijksfinanciën Bezoldigingsbesluit 
burgerlijke rijksambtenaren", 1925, 1929. 

3 stukken in 
1 omslag 

861. Codenr. 130/232: "Rijksfinanciën 
pensioenen", 1923-1925. 

Algemene burgerlijke 

862. Codenr. 130/233: "Rijksfinanciën - Bijslag ongevallenrente" , 

1929-1931, 1935. 

863. Codenr. 130/242: "Rijksbelastingen - Commissie van aanslag" 
(ook wel aangeduid als schattingscommissie) , 1929-1931. 

5 stukken in 
1 omslag 

864. Codenr. 130/243: "Rijksbelastingen 
1927-1931. 

Grondbelastingen I1 
, 
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865. Codenr , 130/245: 
1927, 1932. 

"Rijksbelastingen - Personele belasting", 
3 stukken in 1 

omslag 

866. Codenr , 130/246: "Rijksbelastingen Rijksinkomstenbe- 
lasting", houdende stukken, betreffende de opgave door de 
gemeente van door haar uitbetaalde lonen, 1928, 1930-1932. 

867. Codenr. 130/247: "Rijksbelastingen - Algemene zaken" hou- 
dende stukken betreffende de openstelling van het plaatselijk 
ontvangkantoor der rijksbelastingen, alsmede berichtgeving 
van verhuizingen en inlichtingen uit het bevolkingsregister 
aan dit kantoor, 1928-1930. 

N.B. 
Stukken betreffende codenr. 130/252 "Bestuurszaken van het 
Rijk - Koninklijke onderscheidingen" zijn overgebracht naar 
het volgens de registratuurcode VNG geordende archief- 
gedeelte van ná 1931 en wel naar codenr. -1.856.2 jan. 1933. 

868. Codenr. 130/254: "Bestuurszaken van het Rijk - Algemene 
zaken" inhoudende stukken betreffende het recht van exter- 
ritorialiteit en advies betreffende de noodzaak van een aan 
de Koningin gevraagde ondersteuning, de buiten omloopstel- 
ling van munten, alsmede betreffende een verzoek om adhesie 
aan een besluit van de raad der gemeente Wehl, 1930- 1931. 

6 stukken in 1 

omslag 

869. Codenr , 130/311: "Vergunningen voor het hebben van wer- 
ken aan spoorwegen", 1928-1929. 

870. Codenr. 130/312: "Spoorwegovergangen, onbewaakte overwe- 
gen" houdende stukken, betreffende de afsluiting van en het 
plaatsen van waarschuwingsborden en flikkerlichten bij 
onbewaakte overwegen, 1928-1931. 

871. Codenr. 130/313: "Spoorwegen - Diverse zaken", 1928, 1930. 
5 stukken in 1 

omslag 

872. Codenr. 130/321: "Waterschappen - Keuren, reglementen" 
i.c. van het waterschap De Regge te Almelo, 1928-1931. 

873. Codenr , 130/322: 
1927-1931. 

"Waterschappen Algemene zaken" , 

b 
, Provinciale en rijksambtenaren. 

874. Stukken betreffende de benoeming door de Commissaris van de 
koningin in de provincie Overijssel van enige provinciale be- 
ambten, verbonden aan wegen en kanalen als onbezoldigde veld- 
wachters voor de gemeente Rijssen in kombinatie met een aantal 
andere gemeenten zoals Ambts-Delden, Goor, Hellendoorn, Markelo 
en Wierden, 1920-1921. 1 omslag 

875. Stukken betreffende de aankoop door de gemeente van een woning 
aan het Haar-Ende en de verhuur daarvan aan het rijk als ambts- 
woning annex ontvangkantoor voor de ontvanger der direkte 
belastingen, 1929-1932. 1 omslag 
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876. Stukken betreffende het toestaan van gelden door de gemeente 
voor de aanleg van de tuin van de rijksontvanger der direkte be- 
lastingen en het vervallen van de verplichting tot betaling van 
een eeuwigdurende rente op het toegestane bedrag, 1930. 

1 omslag 

c , Rijkswegen 

877. Stukken betreffende het maken van werken aan, in of op rijkswe- 
en , 1924-1927. 1 omslag 

d 
, Grondbelasting en kadaster 

878. Stukken betreffende de vrijdom van grondbelastingen voor perce- 
len die ontgonnen zijn (vnl. heide en veengrond), 1923-1925. 

1 omslag 

879-889. Kadastrale leggers der gebouwde en ongebouwde vaste eigendom- 
men, z 

, 
d 

. 11 delen. 

879. art. 1-279. 
N.B. Voorin een alfabetische lijst van eigenaren. 

880. art. 280-528. 

881. art. 529-922. 

882. art. 923-1300. 
N.B. Voorin een alfabetische lijst van eigenaren. 

883. art. 1301-1654. 

884. art. 1655-1990. 

885. art. 1991-2346. 

886. art. 2347-2698. 

887. art. 2699-3037. 

888. art. 3038-3339. 

889. art. 3340-3434. 

890. Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en vrucht- 
gebruikers en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, 
benevens van de inhoudsgrootte daarvan, de klassering en het 
belastbaar inkomen van ieder perceel volgens het kadaster, 
opgemaakt 1832. 1 deel 

884-885. Suppletoire aanwijzende tafels der ongebouwde en gebouwde vaste 
eigendommen (tendele met vermelding der grondeigenaren), de in- 
houdsgrootte daarvan, de klassering en het belastbaar inkomen 
van ieder perceel volgens het kadaster, betrekking hebbende op 
de gemeente Rijssen, verdeeld in 5 sekties A-E, resp. aangeduid 
als de Mos, de stad, 't Rijssensche veld, de Overtoom en de 
Leiding, 1836-1863. 2 delen 

891. Met vermelding der grondeigenaren, sekties A-C, 1836-1862, sek- 
ties D-E, 1836-1859. 
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892. Sekties D-E, 1860-1863. 

893. Register houdende verwijzing van de artikelen, voorkomende in de 
perceelsgewijze legger, naar de nummers der kadastrale plans, 
1832-1924. 1 deel 

894. Alphabetische lijst der eigenaren en vruchtgebruikers met eigen- 
dommen op den legger voorkomende, z 

, 
d 

, (aangelegd ca. 1882). 
1 deel 

895. Verordening op het gebruik van het kadaster in de gemeente 
Rijssen, 1869, aangevuld in 1874. 1 omslag 

VII. Eigendom, bezit en openbare werken. 

a. Algemeen. 

896-923. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op ge- 
meente-eigendommen en gemeentewerken per rubriek geordend 
volgens een ten dele van het alfabet uitgaand ca. 1920 in werking 
getreden registratuurplan, met enkele oudere stukken en retro- 
acta van in 1920 aan de orde zijnde zaken, 1912, 1917-1925 en 
z 

, 
d 

, 
28 omslagen. 

N 
. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan Inv , nr. 265. 

896. Codenr. G 1/1: "Gemeentelijke straatverlichting", 1920-1923. 

897. Codenr , 
G 1/111: "Gemeentewerken (Uitvoering in eigen be- 

heer) 11 houdende stukken betreffende straa treiniging , 1921- 
1922. 

898. Codenr , 
G 1/112: "Gemeentewerken (Aanbesteding van open- 

bare werken) 11 

i. c , verbouwingen en onderhoud van ge- 
bouwen, 1920-1922. 

899. Codenr , 
G 1/115: "Gemeentewerken (Materialen) 11 houdende 

stukken betreffende de aanschaf van een vuilniswagen, 1922. 

900. Codenr , 
G 1/21: "Straten (Aanleg, onderhoud, verbetering)1l 

houdende verzoeken van burgers die een trottoir voor hun 
huis willen hebben, met kostenberekening door de gemeente- 
architekt, 1921-1923. 

901. Codenr. G 1/22: "Gemeentewerken (Aanleg en onderhoud van 
riolering)" houdende verzoeken van partikulieren tot aanleg 
daarvan, met kostenberekening inclusief de bestrating van 
enkele straten, 1921-1923. 

902. Codenr , 
G 1/23: "Straten (Aansluiting van partikuliere wo- 

ningen op de straatriolering )" houdende stukken afkomstig 
van of gericht aan de gezondheidskommissie , 1922. 

903. Codenr. G 1/24: "St raten (Afrasteringen langs openbare we- 
gen , planten van bomen enz.) 

11 houdende stukken betreffen- 
de bijzondere toestemming daartoe van het kollege van B. en 
W., 1921-1923. 

904. Codenr , 
G 1/31: IlWegen (Aanleg, onderhoud en verbete- 

ring)", 1920-1924. 
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918. Coderrr , 
G 1/79: "Gemeentegebouwen en woningen (Overeen- 

komst met de fa. Ter Horst inzake de woningen aan de 
Dannenberg)", 1917, 1921-1922. 

919. Coderrr , 
G 1/79a: "Gemeentegebouwen en woningen (Exploi- 

tatie van met een rijksvoorschot gebouwde woningen, rijks- 
bijdragen enz.)", 1921-1924. 

920. Codenr. G 1/83: "Erven, landerijen en gronden (Verhuring)" 
van gemeentegrond met rapporten en voorwaarden, met re- 
troactum, 1912, 1923. 

921. Codenr. G 1/84: "Erven, landerijen 
houdende stukken betreffende het 
meente en de Hollandsche IJzeren 
inzake de demping van een sloot, 
stationsemplacement, 1921. 

en gronden (Verkoop)" 
geschil tussen de ge- 
spoorweg Maatschappij 
met tekening met !tElt 

922. Codenr. G 1/84: "Erven, landerijen en gronden (Verkoop)", 
1920-1925. 

923. Codenr. G 1/91 : "Stadsbleek (Uitbreiding, onderhoud en 
verbetering) ", 1921-1922. 

924-971. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur betrekking hebbende op ge- 
meente-eigendommen en gemeentewerken, per rubriek geordend vol- 
gens een in 1924 in werking getreden registratuurplan , met 
enkele retroacta van in 1924 aan de orde zijnde zaken, 1923- 
1927. 48 omslagen 

N 
. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv , nr. 266. 

924. Codenr , 3/l: "Straatverlichting", 1924-1926. 

925. Codenr. 3/11: "Straten Gemeentereiniging", inhoudende 
een adres van 16 inwoners van Rijssen tot invoering van 
het "tonnenstelsel" met ingewonnen adviezen en afwij- 
zende beschikking, 1926-1927. 

926. Codenr. 3/20: "Straten - Aanleg, onderhoud en verbetering", 
1924-1927. 

927. Codenr. 3/21: "Straten - Aanleg en onderhoud van riolerin- 
gen", 1924-1927. 

928. Codenr. 3/22: "Straten - Aansluiting van partikuliere wo- 
ningen aan de riolen", 1924-1925. 

929. Codenr. 3/23: "Afrasteringen enz. langs openbare stra- 
ten", 1924-1927. 

930. Codenr. 3/24: "Straten - Diverse vergunningen aan parti- 
kulieren", houdende stukken betreffende de omstandigheid 
dat het verlenen van een vergunning tot wederopzegging, 
alsmede de heffing van recognitiegelden voor het leggen van 
een telefoonkabel door de Rijkstelegraaf ten onrechte is 
geschied, daar ingevolge de Telefoonwet een gedoogplicht 
bestaat, alsmede een vergunning tot het maken van een 
gierkelder aan "de Haar", 1924, 1926. 
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931. Codenr. 3/25: "Straten - Aanleg van trottoirbestratingen 
door partikulieren", inhoudende stukken betreffende de ver- 
lening van vergunningen daarvoor, alsmede de betaling van 
recognitorech ten, 1924-1927. 

932. Codenr. 3/26: "Straten - Aanbiedingen en bestellingen van 
materialen", houdende stukken betreffende de bestelling en 
leverantie van bestratingsmaterialen bij verschillende duitse 
firma's en de kwestie gerezen tussen de gemeente en één 
daarvan, de firma Hornung te Münster, waarbij ook de ge- 
meente-opzichter betrokken is en welke kwestie uitloopt op 
een proces, 1925-1927. 

933. Codenr. 3/30: "Wegen - Aanleg, onderhoud en verbetering", 
1926-1927. 

934. Codenr. 3/32: "Wegen - Voet- en fietspaden", inhoudende 
stukken betreffende de onttrekking van het Bedelaarspad 
aan de publieke dienst op verzoek van de firma Ter Horst, 
1926-1927. 

935. Codenr. 3/32: "Wegen - Voet- en fietspaden" inhoudende 
stukken inzake de kwestie gerezen tussen de gemeente en de 
bewoners van de Weijertsteeg/Bleekstraat, die tevens eige- 
naars zijn van deze weg, betreffende het graven van de ge- 
meente daarin zonder voorkennis van de eigenaren, 1924. 

936. Codenr , 3/32: "Wegen - Voet- en fietapaden ", houdende 
stukken betreffende de afsluiting van een voetpad van de 
Weijerdsteeg naar de Haar in verband met de bouw van de 
Haarschool , 1926. 

937. Codenr. 3/34: "Wegen - Werken ten behoeve van derden en 
vervreemding", houdende stukken betreffende de verkoop 
van een weg door het Stokmansveld aan M. G. van Heel, met 
tekening, 1925. 

938. Codenr , 3/34: "Wegen - Werken ten behoeve van derden en 
vervreemding", houdende stukken betreffende de demping 
van greppels tussen gemeentewegen, aangezien de firma Ter 
Horst daarover een verhard wegdek wil aanleggen, 1925. 

939. Codenr. 3/40: "Waterleidingen en sloten - Schoonmaken en 
onderhoud", houdende stukken betreffende een verzoek van 
4 Enternaren de afwatering van Enter naar de Regge te 
verbeteren, 1927. 

940. Codenr. 3/40: "Waterleidingen en sloten - Schoonmaken en 
onderhoud", houdende stukken betreffende de afvoer van 
water van "De Plaagslagen ", 1927. 

941. Codenr. 3/31: "Ligger van waterleidingen", houdende stuk- 
ken betreffende het voltooien door J. J. Zijlstra van het door 
zijn overleden zoon aangenomen werk van de vernieuwing 
van de ligger der waterleidingen met bijlevering van 
kadastrale situaties en het maken van een verzamelkaart, 
1923-1926. 

942. Codenr. 3/42: "Vergunningen tot het maken van werken in 
of nabij sloten of waterleidingen", 1924-1927. 
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943. Codenr. 3/44: "Demping van sloten of waterleidingen" i.c. 
van "het Kanaal", met situatietekening, 1924. 

944. Coderrr , 3/60: "Markten in de gemeente", houdende een 
schrijven van de kerkvoogdij van de Ned. Herv. kerk inzake 
de door de gemeente verschuldigde recognitie voor het ge- 
bruik van het kerkplein, 1926. 1 stuk 

945. Codenr. 3/60: "Markten in de gemeente", houdende stukken 
betreffende het verzoek van de Vereniging tot Bevordering 
van het Marktwezen en van de Plaatselijke belangen te Rijs- 
sen tot het opnieuw weer invoeren van de voorheen gangbare 
grote markten, 1926. 

946. Codenr. 3/71: "Gemeentegebouwen en woningen - Aankoop", 
houdende een schrijven van de gemeente aan de wed. 
W. G. Meinders waarin mededeling wordt gedaan van het 
raadsbesluit tot aankoop van haar woning welke verhuurd is 
aan S. Pag rach , 192 5. 1 stuk in omslag 

947. Codenr , 3/72: "Gemeentegebouwen en -woningen - Onder- 
houd en verbetering (incl. verwarming)" i.c. de gasver- 
warming van de Schildschool, 1923-1928. 

948. Codenr. 3/72: "Gemeentegebouwen en -woningen - Onder- 
houd en verbetering (incl. verwarming)" i. c , van het stad- 
huis, 1926-1927. 

949. Codenr. 3/72: "Gemeentegebouwen en -woningen - Onder- 
houd en verbetering (incl. verwarming)" i. c , van de boerde- 
rij van Van Lindenberg in de Verdeeling, 1924. 

950. Codenr. 3/72: "Gemeentegebouwen en -woningen - Onder- 
houd en verbetering (incl. verwarming)" i. c , van de toren 
van de Schildkerk , 1925. 

951. Codenr. 3/730: "Gemeentegebouwen en -woningen - Arbei- 
derswoningen met rijksvoorschot " 

, houdende stukken be- 
treffende de verhuur van arbeiderswoningen op Entos 
(Zuiderstraat) en Elta , 1924-1927. 

952. Codenr. 3/731: "Diverse gemeentegebouwen en -woningen , 

houdende stukken betreffende de huurovereenkomst tussen 
de gemeente en het rijk inzake het door laatstgenoemde 
gehuurde post- en telegraafkantoor, 1923-1927. 

953. Codenr. 3/731: "Diverse gemeentegebouwen en -woningen", 
houdende stukken betreffende de verhuring van de gemeen- 
telijke barak voor tijdelijke bewoning, 1925-1927. 

954. Codenr. 3/731: "Diverse gemeentegebouwen en -woningen ", 
houdende stukken betreffende de verhuur van vier gemeen- 
tewoningen aan de Molendijk, 1924, 1926. 

955. Codenr. 3/731: "Diverse gemeente gebouwen en -worringerr'", 
houdende stukken betreffende de verhuur van de door de 
gemeente aan de Boomkamp gebouwde winkel annex woonhuis 
aan de slager A. Pagrach, 1925-1926. 

956. Codenr. 3/731: "Diverse gemeentegebouwen en -wonîngen ", 
houdende stukken betreffende de huisvesting van de bokken 
van de geitenfokvereniging, 1924. 



- 63 - 

957. Codenr , 3/74: "Gemeentegebouwen en -woningen - Verkoop" 
i ;c , de verkoop van het abattoir met 6 ha grasland, 1924. 

958. Codenr. 3/74: "Gemeentegebouwen en -woningen - Verkoop", 
houdende stukken betreffende de woning die door de ge- 
meente gratis ter bewoning is afgestaan aan M. van de Brink 
en die de kerkvoogdij wil kopen in verband met de uit- 
breiding van de Schildkerk , 1924-1925. 

959. Codenr , 3/75: "Gemeentegebouwen en -woningen - Inge- 
br-uikgevtrig ", 1925-1927. 

960. Codenr , 3/76: 11 

Gemeentegebouwen en -woningen 
bruikgeving van scholen of schoollokalen 11 

i. c , 

enigingen en cursussen, 1925-1927. 

- Inge- 
aan ver- 

961. Codenr , 3/80: "Erven, landerijen en gronden - Exploitatie 
van de gemeenteweide 

11 

i. c 
, de gemeenteweide "De Mors", 

1924-1927. 

962. Coderrr , 3/81: "Er ven , landerijen en gronden - Aankoop 11 

, 

1924-1927. 

963. Coderrr , 3/82: "Erven; landerijen en gronden - Verh uur ", 
vnI. betrekking hebbende op gemeente-eigendommen die in 
Dé' Mórsgelegen zijn, 1914-1.9,27. 

964. Codenr'.3/830: "Er-ven , landërtjénven grond n - Gronden 
van het woningbouwtes-rein 11, i. c., st.ukkencb'ètj-effende de 
aa.n-:ènverkoop· daarva.n, !924"" 1927 .: 

' 

965. êi>ä'e r. 3/831: "Erven, lémdèrij n en gronden - Diverse 
gronden enz." heuderidetsüukken betreffende de verkoop van 
gemeentegrond , 1924-1927. 

966. Codenr. 3l831: "Erven, landerijen en gronden - Diverse 
gronden enz. ", houdende stukken betreffende het huur- 
contract van de gemeente met R. van Lindenberg, pachter 
van de gemeenteboerderij De Verdeeling, 1926. 

967. Codenr. 3/10.0: "Begraafplaatsen - Uitbreiding, onderhoud 
en verbetering 11, houdende stukken betreffende een schen- 
king aan de gemeente van een legaat uit de erfenis van wij- 
len J. Jansen ter Horst, groot f. 2.000,-- onder verplichting 
tot het onderhoud door de gemeente van zijn grafkelder, 
1924, 1927. 

968. Codenr. 3/11.0: "Gemeentewer-ken - Uitvoering in eigen be- 
heer 11 

, i.vc , verslagen van openbare werken in de gemeente, 
1925-1927. 

969. Codenr. 3/11.0: "Gemeentewe'rken - Uitvoering in eigen be- 
heer 11 

, houdende stukken betreffende de beloning van stra- 
temakers, 1924. 

970. Codenr. 3/11.1: "Gemeentewer-ken - Aanbeatedîng ", 1924- 
1926. 

971. Coderrr . 3/11.3: "Mater-ialen voor gemeentewerken 
11 

, houdende 
stukken betreffende de eventuele aanschaf van een huisvuil- 
wagen, 1927. 
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972-998. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur, betreffende het beheer van 
gemeentelijke eigendommen en betreffende openbare werken per 
rubriek geordend volgens een in 1928 in werking getreden 
registratuurplan met enkele retroacta van in 1928 aan de orde 
zijnde zaken, 1927-1932. 25 omslagen en 2 

pakken 

N 
. B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie Inv , nr. 267. 

972. Codenr. 30/11: "Beheer van eigendommen en werken - In- 
strukties voor het personeel", 1927-1932. 

973. Coderrr , 30/13: "Beheer van eigendommen en werken - Ma- 
terialen voor de uitvoering van openbare werken" , 

1928-1932. 

974. Codenr , 30/14: "Beheer van eigendommen en werken 
Verhuur en ingebruikgeving van materialen", 1928-1931. 

975. Coderrr , 30/15: "Beheer van eigendommen en werken - Ver- 
koop van materialen", 1931 en z s 

d 
, 

976. Codenr. 30/16: "Beheer van eigendommen en werken - Ver- 
slagen betreffende uitgevoerde werken", 1928-1931. 

977. Coderrr , 30/210: "Aanleg, onderhoud en verbetering van 
straten, wegen en voetpaden - Algemeen", 1927-1931. 

977a.Codenr. 30/211: "Aanleg, onderhoud en verbetering van 
straten, wegen en voetpaden - Uitvoering der werkzaamhe- 
den", houdende stukken betreffende de bestrating van de 
J. ter HorstJHznstraat door de gemeente op verzoek van 
aanwonenden tevens eigenaren van die weg en betreffende de 
voorwaarden waarop zulks zal geschieden, 1927, 1929-1931. 

978. Codenr. 30/212: "Aanleg, onderhoud en verbetering van 
straten, wegen en voetpaden - Bestelling enz. van materi- 
alen", 1928-1931. 

979. Codenr. 30/213: "Aanleg, onderhoud en verbetering van 
straten, wegen en voetpaden - Aanleg van trottoirbestra- 
tingen" , 1928-1931. 

980. Coderrr , 30/221: "Aanleg en onderhoud van rioleringen - 

Uitvoering van werkzaamheden", 1928-1931. 

981. Coderrr , 30/222: "Aanleg en onderhoud van rioleringen - 

Aansluiting aan de straatrioleringen" , 1927-1931. 

982. Coderrr , 30/231: "Werken aan op of in straten en wegen - 

Afrasteringen langs straten of wegen", 1928-1931. 

983. Codenr. 30/231: "Werken aan op of in straten en wegen - 

Diverse vergunningen aan partikulieren 11, 1928-1932. 

984. Coderrr , 30/233: "Werken aan op of in straten en wegen - 

Straatpompen 11, 1930. 1 stuk in omslag 

985. Codenr , 30/234: "Werken aan op of in straten en wegen - 

Straatverlichting 11 

, 1928-1932. 



- 65 - 

986. Codenr. 30/235: "Werken aan op of in de straten en wegen - 

Verkeersborden etc.", 1928-1930. 

987. Codenr. 30/243: "Gemeentereiniging 
1930. 

988. Codenr , 30/26: "Voet- en fietspaden", 

Opslagterreinen" , 

1 stuk in om- 
slag 

1928-1931. 

989. Codenr. 30/27: "Uitvoering wegenwet", 1931. 

990. Codenr. 30/31: "Waterwerken - Schoonmaak en onderhoud", 
1928-1931. 

991. Coderrr , 30/54: "Gemeentegebouwen en woningen - Verhuring 
of in gebruikgeving" Lc , van de woning aan het Stations- 
plein, als slagerij in gebruik, aan de slagers Pagrach en 
Berg, 1928-1931. 

992. Codenr. 30/636: "Verkoop van gemeerrteg'ron d!", 1928-1931. 
1 pak 

"Ingebruikgeving van gemeentegrond", 
6 stukken in 
1 omslag 

994. Codenr , 30/638: "Exp'lor-at'ie van gemeentegronden" i ;c , naar 
het voorkomen van ijzeroer, 1929. 2 stukken in 

1 omslag 
995. Codenr. 30/639: "Ruiling van gemeentegrond", 1930. 

993. Codenr. 30/637: 
1928-1930. 

996. Codenr. 30/642: "Exploitatie van het marktterrein - Markt- 
dagen" , 1927-1931. 

997. Codenr , 30/643: 11 Exploitatie van het marktterrein - Markt- 
gelden" , 1928-1930. 

998. Codenr. 30/644: "Exploitatie van het marktterrein - Algemene 
zaken" , 1929-1930. 

b 
, Eigendom en bezit. 

N.B. 
Voor de uitgifte en verkoop van percelen veengrond ter af- 
graving in de periode van 1811-1824 zie ook inv s nr , 

2 en 
inv s nr , 3. o 

N.B. sub 3 
. 

1. Overzichten, liggers en afzonderlijke objekten in het 
algemeen 
N.B. Zie ook invvnr , 1028. 

999. Register van gemeente-eigendommen in effekt en met bewijzen van 
in-, over- en afschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld 
en nota's van de aan- en verkoop van deze inschrijvingen en van 
aandelen Nederland , 1795-1928. 1 omslag 

1000. Uittreksels van de perceelsgewijze kadastrale legger der gemeente 
vermeldende de gemeentelijke eigendommen in en buiten de stad, 
1895-1896. 1 omslag 

1001. Staten van hetgeen naar burgerlijk recht eigendom is van de 
gemeente, 1890 en z s 

d 
, (vóór 1890). Met opgaven van daarin 

voorgevallen veranderingen, 1918, 1920. 1 omslag 
1002. Ligger van de waterleidingen in Rijssen, 1835. 

1 omslag 
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1003. Ligger der waterleidingen der gemeente aangelegd ingevolge het 
provinciaal reglement van 8 november 1858, bijgehouden tot 1895. 

1 deel 

1004. Ligger der waterleidingen der gemeente, aangelegd ingevolge het 
provinciaal reglement van 10 juli 1895, bijgehouden tot 1900. 

1 deel 

1005. Concept-exemplaar van voorgaand nummer, 1895. 1 band 

1006. Ligger van de aangebrachte wijzigingen in de onder inv , nr. 1004 

vermelde ligger der waterleidingen der gemeente, opgemaakt en 
vastgesteld in de jaren 1901-1911. 1 band en 1 katern 

in1 omslag 

1007. Als voren (Invvnr , 1006), opgemaakt en vastgesteld in de jaren 
1914-1922. 9 stukken in 

1 omslag 

1008. Staat van waterleidingen in de gemeente waarvan de ligger in 
duplo is ontworpen door B en W en voorlopig vastgesteld door de 
raad op 8 febr. 1898, met situatietekening en correspondentie, 
1898-1900. 1 omslag 

1009. Ligger van waterleidingen 
kaart, 1926, 1933. 

in de gemeente Rijssen met bijgaande 
1 deel 

1010. Bekendmaking door burgemeester en wethouders van de terinzage- 
ligging van het voorlopig vastgesteld ontwerp tot wijziging van de 
gemeentelijke legger van waterleidingen, 1903. 1 stuk 

1011. Ligger der voetpaden, 1898-ca 1915. 1 deel 

1012. Stukken met betrekking tot het postkantoor te Rijssen en de 
dienstwoning van de direkteur daarvan, i. c . betreffende de ver- 
huur van deze panden door de gemeente aan de Directie der pos- 
terijen te ZwolIe, de verbouwing, de electriciteitsvoorziening , de 
aanleg en het onderhoud van de tuin, alsmede het ruimtegebrek 
in het postkantoor tengevolge van de toename der werkzaamheden, 
1892, 1902-1903, 1913,1917, 1928-1932. 1 pak 

2. Aankoop, ruiling en aanvaarding van schenkingen. 

1013-1016. Akten van verkoop en ruiling met daartoe strekkende bijlagen 
waarbij de gemeente verschilIende onroerende eigendommen ver- 
krijgt, 1846-1931. 4 omslagen 

1013. 1846, 1854, 1872-1873, 1884. 

1014. 1898-1901, 1903-1905, 1907-1908, 1910, 1912, 1914. 

1015. 1920-1923, 1925. 

1016. 1928-1931. 

1017. Akten van verkoop aan de gemeente van opstaIIen, woonhuizen of 
houtgewas, staande op gemeentegrond, 1862, 1868-1869. 

3 stukken in 
1 omslag 
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1018. Stukken betreffende de onderhandse verkoop van grond bij de 
stadsbleek door het burgerlijk armbestuur aan de gemeente 
Rijssen, 1924. 1 omslag 

1019. Akte van ruiling door de gemeente met Johannes Engbertus 
Slaghekke, molenaar, van 0.0.05 ha grond tegen een perceel van 
gelijke grootte, gelegen bij de oude molen, met bijlagen en ver- 
zoek tot ruiling door laatstgenoemde, 1900. 1 omslag 

1020. Akten van ruiling van de gemeente met de firma Ter Horst en Co. 
van percelen grond, gelegen bij de Eschsteeg, het Bedelaarspad , 

het Hangerat en de Stationsdwarsweg , 1912, 1916, 1927. 
1 omslag 

1021. Notariële akte van schenking van een perceel grond, groot 0.0.35 
ha door de Rooms-katholieke kerk te Rijssen aan de burgerlijke 
gemeente, 1906. I katern 

1022. Stukken betreffende de aanvaarding door de gemeente van een 
schenking door de Vereniging tot Bevorderng van het Marktwezen 
en Plaatselijke belangen van een bloemenbak op zuiltjes ter ver- 
siering van het plein Enterweg-Enterstraat, de z s g . Zaagkuil, 
1924. I omslag 

1023. Stukken betreffende de aanvaarding van een legaat, groot 
f. 500, --, geschonken door wijlen Geertrui ter Horst, 1930. 

1 omslag 

3. Verkoop. 

N.B. 
Ie. Indien niet de rechtshandeling maar het doel voorop staat, 

zoeke men aldaar, dus bijvoorbeeld voor stukken betreffende 
de verkoop van een perceel aan een elektriciteitsmaatschappij 
voor de bouw van een transformatorhuisje zie men onder elek- 
triciteitsvoorziening. 

2e. Zie ook de bijlagen bij de gemeenterekeningen Invvnr-s , 640- 
760. 

1024. Akten van verkoop van percelen 
1852, 1855-1857, 1860-1861, 1863. 

gemeentegrond, 1819, 
1 omslag 

1844, 

1025. Akten van verkoop van percelen veengrond door de gemeente, 
gelegen achter de Banis, in of bij de Schrapert, Dannenberg, 
BoekeIerdijk , Keizersdijk , Kromme dwarsdijk , Geskesdijk, 
Veendijk, Middeldijk, Nieuwendijk, Dannenbergsdijk, Dannenbergs- 
dwarsdijk, Schippersdijk, Schippersdwarsdijk en Norkerij (of 
Schepereind) , met retroacta, 1849-1852. 1 pak 

1026. Akten van verkoop van de opbrengst van gemeentegronden aan 
turf, landbouwgewassen en houtopstand, met bijlagen, 1853, 1869- 
1884, 1901-1907, 1910-1911, 1915-1918, 1922. lomsiag 

1027. Akten van verkoop door de gemeente van 50 percelen veengrond, 
gelegen in het veen onder de gemeente Rijssen tegen betaling in 
10 jaarlijkse termijnen, 1857. 1 pak 
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1028. Akten van verkoop van percelen grond door de gemeente aan 
Frederik Alexander baron van Ittersum 1870-1871. 

2 stukken in 
1 omslag 

1029. Akten van verkoop door de gemeente van percelen heidegrond, 
1871. 1 omslag 

1030. Stukken betreffende de verkoop door de gemeente van 171 perce- 
len veengrond, gelegen in de Boekelt, 1873. Met register der 
kopers, de nog te betalen kooppenningen en de daarover bere- 
kende rente, 1874-1882. 14 katerntjes 

in 1 pak 

1031. Akte van verkoop van een perceel dat oorspronkelijk deel uit- 
maakte van een openbare weg, door de gemeente aan Johanna 
Crommendam met bepalingen omtrent het recht van overpad, 1875. 

1 stuk 

1032. Akte van borgstelling door een 60-tal inwoners van Rijssen voor 
de aspirant-kopers van gemeentegronden bij een ophanden zijnde 
publieke verkoping, 1875. 1 katern 

1033. Stukken betreffende de verkoop van percelen gemeentegrond in 
het Opbroek en betreffende de betaling van de daarvoor ver- 
schuldigde bedragen in 10 éénjaarlijkse termijnen, 1875-1888. 

1 omslag 

1034. Akte van verkoop van 17 percelen gemeentegrond aan de meest- 
biedende bij Inaate , hoging en toeslag, met lijst van te ontvangen 
kooppenningen, 1879. 1 omslag 

1035. Stukken betreffende de verkoop van percelen gemeentegrond in 
het Schepereind, benevens een staat houdende opgave van de 
huurders en kopers aldaar met de nummering der percelen, de 
verschuldigde bedragen en notities betreffende betaling, 1879. 

1 omslag 

1036. Stukken betreffende de verkoop van 127 ten dele tot mestspecie 
af te plaggen percelen gemeentegrond in de Mors, het Opbroek en 
bij Papenstoffel , met stukken betreffende de betaling der ver- 
schuldigde bedragen in eens of in 15 gelijke éénjaarlijkse ter- 
mijnen en de daarover berekende rente, 1887-1890. 

1 pak 

1037. Stukken betreffende de verkoop van gronden door de gemeente 
ten behoeve van de steenbakkerijen, 1887-1879, 1891. 

1 omslag 

1038. Lijsten van bieders en kopers van de in september 1983 geveilde 
gemeentegronden, gelegen in de Mors bij Papenstoffel en voor en 
achter Plaagslagen, met register der ontvangen gelden, 1893. 

1 omslag 

1039. Processen-verbaal van openbare verkoop van percelen gemeen- 
tegrond, 1893-1894, 1897, 1901, 1910, 1912. 1 pak 

1040. Stukken betreffende de verkoop van kleine percelen gemeente- 
grond onder meer gelegen in de Biesterij , bij de Goorsche Marke- 
losche weg, in de Eijermors, achter de Molenbeek, tussen de 
Grootebeek en de Pelmolen, in de Schuttermors, achter de 
Plaagslagen, bij de Kiekert en de Oude molen, met bijlagen, 1894. 

I omslag 
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1041. Akten van verkoop van percelen gemeentegrond langs de Else- 
nerstraat, bij het aanvangspunt van genoemde straat en van de 
Markelose weg, bij de Hagen, nabij de kruising Boomkamp I 

Stationsweg, in de Bijvank bij de waterleiding "De Molengraven " , 

en ten westen van de Israëlitische begraafplaats, 1902, 1904-1906, 
1911, 1913, 1916. 1 omslag 

1042. Akten van verkoop van stukken van waterleidingen en sloten door 
de gemeente, 1908-1910. 3 stukken in 

omslag 

1043. Stukken betreffende openbare verkopingen van de grondopbrengst 
aan haver, hooi en gras, wassende op gemeentegronden in de 
Mors, 1910-1915, 1923. 1 omslag 

1044. Akten van verkoop van percelen gemeentegrond aan de Stations- 
dwarsstraat, in de Lage Es bij het oude kerkhof, in de Zuider- 
mors, op de Albertsdijk naast het Volkspark, in de Leiding en in 
De Verdeeling, 1918-1921. 1 omslag 

1045. Akte van verkoop door de gemeente van 6 are, gelegen aan de 
Enterweg , 1923. 1 katern 

1046. Register van bieders, inzetters en kopers van 335 kavels heide en 
weidegrond van de gemeente, z 

, 
d 

, 

1 katern 

4. Huur, verpachting en verhuur, ingebruikgeving. 

N 
. B. Zie ook de bijlagen bij de gemeenterekeningen, inv . nr s 

, 

640-760. 

1047. Concept van de akte van verhuur door de Ned. Hervormde kerk 
te Rijssen van een haar in eigendom toekomend perceel grond, 
gelegen voor het plein bij de grote kerk aan de burgerlijke 
gemeente, z s 

d 
, 

1 stuk 

1048. Inventaris van al de verhuurde, zowel als de niet-verhuurde 
eigendommen der gemeente, met opgave van het soort der eigen- 
dommen, de kadastrale aanduiding, de plaatselijke benaming, de 
grootte der percelen, aan wie een perceel verhuurd is of - indien 
niet verhuurd - welk gebruik ervan gemaakt wordt, 1848. 

1 katern 

1049. "Lijst van de aangegraven gronden, behorend tot de gemeente 
Rijssen" houdende opgave van de gebruikers, het soort der be- 
bouwing (weiland, bouwland etc.), de grootte der percelen en de 
kadastrale aanduiding, met bijbehorende tekeningen, 1840. 

1 katern 

1050. Staten houdende opgaven van de 
1846, 1848-1849 en 1851 verpachte 
1849, 1851. 

door de gemeente in de jaren 
nieuwe "gaardens", opgemaakt 

2 stukken 
in 1 omslag 

1051. Lijst van eigendommen der gemeente en aldaar gelegen, in het 
openbaar en onderhands verhuurd, waarvan de huur verschijnt 
1 november van de jaren 1871-1891, benevens lijst der vee- 
houders in de gemeente welke hun vee voor de stadsweide hebben 
laten brandmerken, 1854-1866. 1 band 
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1052. Register van personen welke vee mochten laten grazen op de 
stadsweide , 1856. 1 stuk 
N.B. Zie ook Inv s rrr , 1051. 

1053. Akte van verpachting van 43 percelen veengrond gedurende een 
half jaar ten behoeve van de turfwinning , 1857. 

-, 1 stuk 

1054. Overeenkomst tussen de gemeente en Albertus Wissink, waarbij de 
gemeente bij de beëindiging van het recht van opstal op een stuk 
gemeentegrond aan laatstgenoemde ter overname van deze opstal- 
len en toebehoren een geldbedrag zal betalen, 1865. 

1 katern 
1055-1057. Overeenkomsten van huur en verhuur van verschillende percelen 

gemeentegrond, 1870-1931. 3 omslagen 

1055. 1870-1871, 1886. 

1056. 1904, 1907, 1911-1912, 1914. 

1057. 1918-1919, 1923, 1928-1931. 

1058. Processen-verbaal van openbare verhuur door de gemeente Rijssen 
en huurkontrakten van de katerstede "De Wind", gelegen in De 
Leiding, 1870, 1878, 1887, 1900, 1906. 1 omslag 

1059. Huurkontrakt tussen de gemeente en Hendrik Baan van 1 hektare 
veldgrond tot oprichting van een steenbakkerij, gelegen tussen de 
Israëlitische begraafplaats en de steenbakkerijen van de gebroe- 
ders Ten Hove en de gebroeders Baan, 1901. 1 stuk. 

1060. Huurkontrakt betreffende de verhuur van een perceel gemeente- 
grond in De Akkers, 1905. Met opgaven van huurders en pach- 
ters van percelen gemeentegrond aldaar en aan de Oude Keizers- 
dijk , 1903. 1 omslag 

1061. Akte van verhuur van 4 woningen aan de Markeloschenweg door 
de gemeente Rijssen aan Jannes Hofstede, Johannes Waggeveld, 
Willem Nieuwenhuis en Marten Boerman , voor de tijd van 4 jaar, 
1910. 1 katern 

1062. Raadsbesluiten van de gemeente, betreffende de verhuur van per- 
celen gemeentegrond, gelegen bij de Ie begraafplaats en in de 
Zuideresch, 1911. 1 omslag 

5. Verzekering en onderhoud. 

1063. Registers en staten van de eigendommen der gemeente welke tegen 
brandschade verzekerd zijn, 1864-1892, 1912-1917, ca. 1920. 

2 katernen en 
2 stukken in omslag 

1065-1068. Akten van deelneming en polissen van door de gemeente bij ver- 
schillende verzekeringsmaatschappijen op haar eigendommen ge- 
sloten verzekeringen tegen brandschade, 1832-1930. 

5 omslagen 

1064. Bij de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij en de Maat- 
schappij van algemene assurantiën, beide gevestigd te 
Brussel, 1832, 1846, 1869, 1871. 
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1065. Bij de Nederlandse Maatschappij van Brandverzekering te 
Tiel, 1852, 1928-1933. 

1066. Bij de Maagdenburger Brandverzekeringsmaatschappij, 1874, 
1876, 1912-1930. 

1067. Bij "De Nederlanden-van-1845" , 1911, 1925, 1930-193I. 

1068. Bij de Amsterdamse beurs-brandpolis, 1929-1930. 

1069. Polis van een glasverzekering door de gemeente op een pand aan 
het stationsplein, waarin een slagerswinkel gevestigd is, 1925. 

1 stuk 

1070. Polissen van brandverzekeringen met latere dorsale notities ge- 
sloten op onroerende goederen welke door de gemeente gekocht 
zijn van dr. G. Stokkers, 1901, 1911-1913, 1918, 1932. 

3 stukken in 
1 omslag 

1071. Brief van de gemeente-architekt inzake het onderhoud van het 
hekwerk om de Wilhelminaboom, 1923. 1 stuk 

c , Openbare werken en aanbestedingen. 

N.B. 
Ie. Hieronder vallen ook bescheiden betreffende het verlenen van 

vergunningen aan partikulieren voor het uitvoeren van wer- 
ken in of nabij watergangen en wegen, evenals de ten behoe- 
ve van de gemeentewerken gevorderde hand- en spandien- 
sten. 

2e. Voor openbare werken en aanbestedingen welke op het werk- 
terrein van de gemeentebedrijven vallen, zie aldaar onder 
afdeling VIn. 

1072-1073. Lijsten van hand- en spandiensten, 1832, 1842. 
2 delen 

N.B. 
Deze diensten waren een verplichting tot arbeid en levering ten 
behoeve van de gemeentewerken (in het bijzonder voor het onder- 
houd van wegen) zoals ook in artikel 239 van de Gemeentewet van 
1851 nog werd uitgedrukt. 

1072. 1832. 

1073. 1842. 

1074. Bestek en voorwaarden waarop het gemeentebestuur voornemens 
is aan te besteden het maken van twee percelen weg voor de aan 
te leggen straatweg van Holten naar Wierden over Rijssen, met· 
akten van schadeloosstelling voor de bezitters van grond welke 
benodigd is voor deze aanleg en bijbehorende tekening, 1840. 

3 stukken in 
1 omslag 

1075. Begrotingen voor verschillende uit te voeren werken, 1849-1853. 
1 omslag 
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1076. Stukken met betrekking tot het verlenen van vergunningen tot 
het uitvoeren van werken aan of in de waterleidingen der ge- 
meente en betreffende de wijziging van de gemeentelijke legger 
van waterleidingen, 1889-ca. 1905. 1 omslag 

1077. Verleende vergunningen voor het bouwen op de rooilijn en het 
maken van gierputten en rioleringen in de openbare weg met 
daartoe strekkende verzoeken en tekeningen, 1921-1923. 

1 omslag 

1078. Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van fietspaden 
buiten de bebouwde kom, 1925, 1927. 1 omslag 

1079. Opgave als bedoeld in artikel 45 van de rekeningsvoorschriften 
1924, betreffende publieke aanbestedingen in het dienstjaar 1927. 

1 omslag 

1080. Verklaringen gegeven door diverse inwoners van de gemeente 
Rijssen betreffende het tegen vergoeding afstaan aan de gemeente 
van stroken grond, gelegen aan de Tabaksgaarden, Oosterhofweg, 
Lentfersweg, Hogepad, Enterstraat en Esstraat, 1928-1930. 

1 omslag 

VIII. Gemeentebedrijven, gas- en elektriciteitsvoorziening. 

a. Algemeen. 

1081-1103. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op de 
bedrijven der gemeente, per rubriek geordend volgens een ten- 
dele van het alfabet uitgaand ca. 1920 in werking getreden re- 
gistratuurplan , met enkele oudere stukken en retroacta van in 
1920 aan de orde zijnde zaken, 1919-1924. 23 omslagen 

N 
. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv , nr. 265. 

1081. Codenr. C 1/18: "Gemeentelijke comptabiliteit (Bedrijfs- 
begrotingen)" i. c , van de gasfabriek voor de jaren 1920- 
1921, 1924. 

1082. Codenr. C 1/18: "Gemeentelijke comptabiliteit (Bedrijfs- 
begrotingen)" i ;c , een stuk behorend bij de (niet aanwe- 
zige) begroting van het woningbedrijf voor het jaar 1923, 
opgemaakt 1922. 1 stuk in omslag 

1083. Codenr. C 1/18a: "Gemeentelijke comptabiliteit (Bedrijfs- 
financiën)" houdende stukken betreffende de verhoging van 
het maximum-krediet voor het gasbedrijf en voor het tuin- 
bouwbedrijf, 1920. 

1084. Codenr. C 1/18a: "Gemeentelijke comptabiliteit (Bedrijfs- 
financien ) " 

i. c , van het gemeentelijk land - en tuinbouw- 
bedrijf, 1921-1924. 

1085. Codenr. C 1/18a: "Gemeentelijke comptabilitiet (Bedrijfs- 
financiën)" houdende stukken betreffende geldleningen ten 
behoeve van het gemeentelijk gasbedrijf, 1923-1924. 
N.B. Zie ook inv s rrr 552. 
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1086. Coderrr , 
C 1/19: "Gemeentelijke comptabiliteit (Bedrijfsba- 

lansen) " i. c , van het levensmiddelenbedrijf per 31 december 
van de jaren 1918 en 1919, opgemaakt 1919 en 1920. 

1087. Codenr. C 1/19: "Gemeentelijke comptabiliteit (Bedrijfsba- 
lansen) " 

i. c , van het gasbedrijf per 31 december van de ja- 
ren 1919-1920. 

1088. Codenr. C 1/19: "Gemeentelijke comptabiliteit (Bedrijfsba- 
lansen) n i. c 

, van het gemeentelijk tuinbouwbedrijf per 
1 januari van de jaren 1920-1922 met exploitatie-overzichten 
en staten van bezittingen opgesteld door de Nederlandsche 
heidemaatschappij te Arnhem, 1920-1922. 

1089. Codenr. C 1/19a: "Gemeentelijke comptabiliteit (Controle op 
de bedrtjfsontvangsten en uitgaven)" i ,c , van het levens- 
middelenbedrijf, 1919-1920. 

1090. Codenr. C 1/19a: "Gemeentelijke comptabiliteit (Controle op 
de bedrtjfsontvangaten en uitgaven)" houdende stukken be- 
treffende de financiële toestand van het landbouwbedrijf De 
Verdeling, 192 2-1923. 

1091. Codenr , 
C 1)1 9a: "Gemeengelijke comptabiliteit (Controle op 

de bedrtjfsontvang sten en uitvangen)", i. c , van het ge- 
meentelijk gasbedrijf, 1920-1922. 

1092. Codenr. G 1/1211: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van de 
gasfabriek, algemene zaken)" houdende stukken betreffende 
de deelname van Rijssen in de centrale ammoniakfabriek te 
Weesperkarspel, 192 0-192 1. 

1093. Codenr. G 1/1211: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van de 
gasfabriek, algemene zaken)" houdende stukken betreffende 
de aanbeatedtng van een kantoor bij de gasfabriek, 1920. 

1094. Codenr. G 1/1211: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van de 
gasfabriek, algemene zaken)" houdende stukken betreffen- 
de de uitbreiding van het hoofdbuizennet, met situatieteke- 
ning, 1920. 

1095. Codenr. G 1/1211: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van de 
gasfabriek, algemene zaken)" houdende stukken betreffende 
de levering en het gebruik van gas en betreffende de gas- 
kommissie, 1920-1924. 

1096. Codenr. G 1/1211: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van de 
gasfabriek, algemene zaken)" houdende een verslag van de 
toestand en de exploitatie van de gasfabriek over het jaar 
1920 (gedrukt). 1 katern in omslag 

1097. Codenr. G 1/1212: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van de 
gasfabriek, gasprijsregelingen) ", 1921-1923. 

1098. Codenr. G 1/1213: "Gemeentebedrijven (Verzekering van 
gebouwen en werktuigen)" houdende stukken betreffende de 
verzekering van de gasfabriek, 1920. 
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1099. Codenr. G 1/1221: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van het 
landbouwbedrijf, algemene zaken), houdende stukken be- 
treffende de opheffing van het tuinbouwbedrijf De Verdeling 
en het verpachten van grond en boerderij aan R. van 
Lindenberg te Woerden, met situatietekening, 1919-1924. 

1100. Codenr. G 1/1222: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van het 
landbouwbedrijf, beheer door de Nederlandsche heidemaat- 
schappij) ", 1920-1922. 

1101. Codenr. G 1/123: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van het 
Grond- en woningbedrijf)" houdende stukken betreffende de 
instelling van dit bedrijf, 1922-1923. 

1102. Codenr. G 1/123: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van het 
Grond- en woningbedrijf) 11 houdende een verordening daar- 
omtrent, 1921. 

1103. Codenr. G 1/123: "Gemeentebedrijven (Exploitatie van het 
Grond- en woningbedrijf) 11 houdende stukken betreffende de 
exploitatie van in 1919 gebouwde woningen, welke het in 
1921 opgerichte Grond- en woningbedrijf onder haar beheer 
heeft, 1920, 1922-1924. 

1104-1124. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur betrekking hebbende op de 
bedrijven der gemeente per rubriek geordend volgens een in 1924 
in werking getreden registratuurplan , met enkele retroacta van in 
1924 aan de orde zijnde zaken, 1923-1929. 21 omslagen 

N 
. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv , nr. 266. 

1104. Codenr , 2/290: "Bedrijfskomptabiliteit Bedrijfsbegro- 
ttngen" houdende de begrotingen en de begrotingswijzi- 
gingen voor het gemeentelijk grondbedrijf, woningbedrijf, 
gasbedrijf en land- en tuinbouwbedrijf, 1923-1927. 

1105. Codenr , 2/291: 11 Bedrijfscornptabiliteit - Bedrijfsfinanciën" 
houdende stukken betreffende het debetsaldo van het ge- 
meentelijk tuinbouwbedrijf, 1924. 

1106. Codenr. 2/291: 11 Bedrijfscomptabiliteit - Bedrijfsfinanciën" 
houdende stukken betreffende de financiën van het gasbe- 
drijf met financiële rapporten, 1924-1927. 

1107. Codenr. 2/292: "Bedrijfscomptabiliteit - Bedrijfsbalansen " 
houdende een briefwisseling van de gemeente met G. S. van 
de provincie betreffende de vaststelling van de winst- en 
verliesrekeningen en de balansen der gemeentebedrijven, 
1925-1926. 

1108. Codenr. 2/292: "Bedrijfscomptabiliteit - Bedrijfsbalansen" , 

houdende jaarrekening, balans, inventaris en staten van het 
gasbedrijf, benevens een verslag over de toestand en de 
exploitatie van de gasfabriek, 1923-1924. 

1109. Codenr. 2/292: "Bedrijfscomptabiliteit - Bedr-ljfsbalansen ", 
houdende rekeningen, balansen, staten, overzichten en ver- 
slagen van de toestand en de werkzaamheden van het ge- 
meentelijk grondbedrijf, 1924-1929. 
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1110. Codenr. 2/292: "Bedrijfscomptabiliteit - Bedz-ijfab alanseri ", 
houdende balans en verlies- en winstrekening, exploitatie- 
rekening met voorafgaande begroting en memorie van toe- 
lichting benevens verslag van de toestand en de verrichte 
werkzaamheden van het gemeentelijk grondbedrijf, 
opgemaakt in de jaren 1923-1926. 

l11l. Codenr. 2/293: 11 Bedrijfscomptabiliteit Controle op de 
bedrijfsontvangsten en -uitgaven 

11 

, 1924-1927. 

1112. Codenr. 3/12.0-12.2: "Gemeentebedrtjven " houdende veror- 
deningen op het beheer van het gemeentelijk gasbedrijf en 
van het gemeentelijk woningbedrijf, 1924. 

1 katern in omslag 

1113. Codenr. 3/12.0: "Gemeentebedrtjven - Gasfabriek" houdende 
stukken ingekomen bij de gas commissie , 1923-1926. 

11l4. Codenr , 3/12.0: "Gemeerrtebedzijven - Gasfabriek 11 

, 

den de stukken betreffende de uitbreiding van 
gasbuizennet, 1924-1926. 

hou- 
het 

1115. Codenr. 3/12.0: "Gemeentebedrtjven - Gasfabr-iek" houdende 
stukken betreffende de kwestie gerezen tussen de direkteur 
van de gasfabriek en de aanlegger der gasleidingen, 
G. Pluimers , inzake het leggen van binnenleidingen in het 
pand van Hodes aan de Enterstraat, 1924. 

1116. Codenr. 3112.0: "Gemeentebedr-ijven - Gasfabr-iek" houdende 
stukken betreffende de kwestie gerezen tussen de gemeente 
en Meijer Vomberg inzake de aanleg van een gasbuis door 
een straat welke in eigendom is bij Vomberg, 1926. 

1117. Codenr. 3/12.0: "Gemeentebedrijven - Gasfabriek, houdende 
stukken betreffende de tarieven van het gas, 1924. 

1118. Codenr , 3112.0: "Gemeentebedrijven - Gasfabriek", hou- 
dende stukken betreffende zondagsarbeid op de gasfabriek, 
1924- 1925. 

1119. Codenr. 3/12.0: "Gemeentebedrijven - Gasfabriek 11 

, hou- 
dende stukken betreffende de prijzen van cokes, 1924-1925. 

1120. Codenr. 3/12.0: "Gemeentebedrijven - Gasfabriek 11, hou- 
dende stukken over de lantaarnpalen in Rijssen in verband 
met de gastoevoer, 1924, 1926. 

1121. Codenr , 3/12.0: "Gemeentebedrtjven - Gasfabriek 11 

, hou- 
dende stukken betreffende het verwijderen van ijzer uit het 
water op de gasfabriek, 1924. 

1122. Coderrr , 3/12.0: "Gemeentebedrijven - Gasfabriek 11 

, hou- 
dende stukken betreffende de verkoop en de schenking van 
gashouders door de firma Ter Horst aan de gemeente, 1925- 
1927. 

1123. Codenr . 3/12.1: "Gemeentebedrijven - Landbouwbedrijf", 
houdende stukken betreffende de verhuur van het voormalig 
tuinbouwbedrijf der gemeente aan R. van Lindenberg te 
Woerden, 1925-1926. 
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1124. Codenr. 3/12.2: "Gemeentebedrijven - Grond- en woningbe- 
drijf"; houdende stukken betreffende de administratie hier- 
van, 1924-1926. 

1125-1152. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur betrekking hebbende op de 
bedrijven der gemeente per rubriek geordend volgens een in 1928 
in werking getreden registratuurplan, met enkele retroacta van in 
1928 aan de orde zijnde zaken, 1925-1932. I pak en 27 om- 

slagen 

1125. Codenr. 30/711: "Gemeentelijk woningbedrijf - Onderhoud, 
verbetering en verandering van gemeentewoningen ", 1928- 
1930. 

1126. Codenr . 30/712: "Gemeentelijk woningbedrijf - Verhuur van 
gemeentewoningen" , 1927-1932. 

1127. Codenr. 30/713: 11 Gemeentelijk woningbedrijf - Licht- en 
watervoorziening in gemeentewoningen ". 1927-1930. 

1128. Coderrr , 30/714: "Gemeentelijk woningbedrijf - Brand- en 
stormschadeverzekering" , 1930-1931. 

1129. Codenr. 30/7161: "Financiën vna het gemeentelijk woning- 
bedrijf - Begroting, rekening, jaarverslag enz. 

" 
, 1928- 

1931. 

1130. Codenr. 30/7162: "Financiën van het gemeentelijk woning- 
bedrijf - Kaskontrole" , 1927-1930. 

1131. Codenr , 30/7163: "Financiën van het gemeentelijk woning- 
bedrijf - Rijksbijdragen in de exploitatietekorten 11 

, 1927- 
1931. 

1132. Codenr. 30/7164: "Financiën van het gemeentelijk woningbe- 
drijf Aflossing van rijks,- en andere voorschotten", 
1925-1929. 

1133. Codenr , 30/721: "Gemeentelijk grondbedrijf - Verkoop van 
woningbouwterrein" , 1927-1931. 

1134. Codenr. 30/8231: "Financiën van het gemeentelijk grond- 
bedrijf - Begroting, rekening, jaarverslag, enz.", 1928- 
1931. 

1135. Codenr. 30/7232: "Financiën van het gemeentelijk grondbe- 
drijf - Kaskontrole" , 1927-1930. 

1136. Codenr. 30/7233: "Financiën van het gemeentelijk grondbe- 
drijf - Aflossing van : rijks- en andere voorschotten", 1929- 
1930. 

1137. Codenr. 30/724: "Verhuur van gemeentegronden", 1927- 
1929. 

1138. Codenr. 30/731: "Gemeentelijk gasbedrijf - Inrichting van 
het bedrijf", 1927-1931. 

1139. Coderrr , 30/732: "Personeel van het gemeentelijk gasbe- 
drijf", 1927-1932. 
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1140. Codenr . 30/7331: "Exploitatie van het gemeentelijk gasbe- 
drijf - Gasafgifte en prijsregelingen", 1928-1931. 

1141. Codenr. 30/7332: "Exploitatie van het gemeentelijk gasbe- 
drijf - Bijprodukten: cokes", 1929. 

1142. Codenr. 30/7333: "Exploitatie van het gemeentelijk gasbe- 
drijf - Bijprodukten: ammoniakwater, teer", 1928-1931. 

1 pak 

1143. Codenr. 30/7334: "Exploitatie van het gemeentelijk gasbe- 
drijf - Uitbreiding en verzwaring van het buizennet", 1928- 
1931. 

1144. Codenr. 30/7335: "Exploitatie van het gemeentelijk gasbe- 
drijf - Benodigde materialen", 1928-1932. 

1145. Codenr. 30/7336: "Exploitatie van het gemeentelijk gasbe- 
drijf - Propaganda: demonstraties", 1930. 

2 stukken in 1 

omslag 

1146. Codenr , 30/7351: "Financiën van het gemeentelijk gasbedrijf 
- Begroting, rekening, balans en jaarverslag", 1927-1931. 

1147. Codenr. 30/7352: "Financiën van het gemeentelijk gasbedrijf 
- Financieel beheer", 1928-1931. 

1148. Codenr. 30/7353: "Financiën van het gemeentelijk gasbedrijf 
Controle financiële administratie, kasopneming " 

, 

1927-1931. 

1149. Codenr. 30/7354: "Financiën van het gemeentelijk gasbedrijf 
- Zekerheidsstelling door het personeel ten behoeve van de 
gemeente", 1928-1931. 

1150. Codenr , 30/736: "Gemeentelijk gasbedrijf - Gebouwen van 
het bedrijf", 1927-1931. 

1151. Codenr , 30/74: "Gemeentelijk landbouwbedrijf", 1928. 
2 stukken in 
1 omslag 

1152. Codenr. 30/75: "Waterleidingbedrijf", 1931. 
1 stuk in omslag 

1153-1154. Begrotingen van inkomsten en uitgaven met de daartoe strekkende 
memories van toelichting van de bedrijven der gemeente voor de 
jaren 1929 en 1931. 3 katernen 

1153. 1929.· 1 katern 

1154. 1931. 2 katernen 

1155. Besluit van de raad der gemeente het gemeentelijk gas-, woning- 
en grondbedrijf aan te wijzen als takken van dienst, 1931. 

1 stuk 
b 

, Gasbedrijf en gasvoorziening . 
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1156. Stukken betreffende de stichting van een gasfabriek voor de ge- 
meente te bouwen door de Maatschappij tot Bouwen Exploitatie 
van Gemeentebedrijven (MABEG) te Utrecht, 1913-1914. 

.. 

lp  
1157. Verordening regelende de samenstelling en de werkkring van de 

Commissie van Bijstand in het beheer van het gemeentelijk gas- 
bedrijf, 1917 (gedrukt). 1 katern 

1158. Notulen van de vergaderingen van de gascommissie, 1917-1925. 
1 deel 

1159. Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Bijstand 
in het beheer van het Gasbedrijf te Rijssen, 1917-1927. 

1 deel 

1160. Verordening op het beheer van het gasbedrijf der gemeente, met 
lagere wijziging, 1917-1918 (gedrukt en getypt). 

1 katern 

1161. Besluit van de raad artikel 29 van de Bedrijfsverordening gas- 
bedrijf aan te vullen met artikel 29a, 1931. 1 katern 

1162. Instruktie voor de direkteur van de gemeentelijke gasfabriek, met 
latere wijziging, 1917, 1927 (gedrukt). 1 katern 

1163. Reglementen voor het personeel der 
1917-1918 (gedrukt). 

gemeentelijke gasfabriek, 
2 stukken in 
1 omslag 

1164. Instrukties en koncepten van instrukties voor de cheffitter- 
fabrieksbaas en de gasfitter-monteur van de gemeentelijke gas- 
fabriek, 1919 en z 

, 
d 

, 
1 omslag 

1165. Instrukties voor de administratieve ambtenaren en voor de werk- 
lieden in dienst van het lichtbedrijf der gemeente, z s 

d 
, 

1 omslag 

1166. Stukken betreffende de klachten van de stokers van de gasfa- 
briek in verband met de invoering van de 45-urige werkweek, 
1920-1921. 1 omslag 

1167. Staat van de door het Gemeentelijk gasbedrijf verschuldige pen- 
sioenbijdragen, 1928. 1 stuk 

1168. Begroting met lijst van bijzondere ontvangsten en uitgaven en ex- 
ploitatie-overzicht van de gasfabriek van de gemeente voor het 
jaar 1918. 1 katern 

N.B. 
Zie inv.nrs. 1081, 1087, 1091, 1104-1108, 1146, 1153-1154. 

1169. Rapport inzake de bereiding van meng gas , 1919. 
1 stuk 

1170. Instruktie voor partikuliere fitters, z 
, 

d 
, (circa 192 0, getypt). 

1 stuk 

1171. Stukken betreffende de raming van de uitbreiding van het hoofd- 
buizennet van het gemeentelijk gasbedrijf in het zuidelijk gedeelte 
van Rijssen en betreffende de uitbesteding van de uitvoering 
daarvan, 1920-1921. 1 omslag 
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c . Elektriciteitsvoorziening. 

1172. Stukken betreffende de aansluiting van Rijssen op het elektri- 
citeitsnet van de IJsselcentrale te Zwolle, 1920-1922. 

1 omslag 
N.B. 
Oorspronkelijk gecodeerd E 2 volgens het circa 1920 in werking 
getreden registratuurplan, zie inv s nr , 265. 

1173. Installatievoorschriften als bedoeld in de Algemene voorwaarden 
voor de levering van electrischen stroom door de gemeente Rijs- 
sen, vastgesteld door het kollege van burgemeester en wethou- 
ders, z s 

d 
, (ná 1921). 1 katern 

N.B. 
De voorschriften zijn ontleend aan die van de gemeente Meppel 
aangepast aan de situatie in Rijssen. 

1174. Stukken betreffende de stroomvoorziening in Rijssen door de N. V. 
Elektriciteitsfabriek "IJsselcentrale" te Zwolle met in verband 
hiermee een akte van verkoop door de gemeente aan laatstgenoem- 
de van 25 m2 grond voor de bouw van een transformatorhuisje, 
met tekening, 1924. 1 omslag 

1175. Dossier, gecodeerd nr. 30/81 volgens een in 1928 in werking ge- 
treden registratuurplan , houdende stukken inzake de "Concessie 
aan de IJsselcentrale" tot de exploitatie van een plaatselijk 
elektriciteitsnet en de distributie van stroom in de gemeente, 
benevens stukken betreffende tarieven voor stroomverbruik en de 
aanwijzing van erkende installateurs, 1927-1932. 

d. Tuinbouwbedrijf 

1176. Verordening regelende het beheer van 
gemeente Rijssen, met instruktie voor 
1917. 

het tuinbouwbedrijf der 
de bedrijfsleider, 1916- 

1 katern en 1 

stuk in omslag 

1177. Verordening regelende de samenstelling en de werkkring der Com- 
missie van bijstand voor het beheer van het gemeentelijk tuinbouw- 
bedrijf, 1917 (gedrukt). 1 stuk 

1178. Notulen van de vergaderingen van de Commissie van bijstand voor 
het beheer van het gemeentelijk tuinbouwbedrijf, 1918 oktober - 

1920. 1 omslag 

1179. Stukken ingekomen bij de Commissie voor het gemeentelijk tuin- 
bouwbedrijf van het gemeentebestuur van Rijssen of bij het ge- 
meentebestuur zelf betreffende dit bedrijf, 1919. 

1 omslag 

1180. Begroting van ontvangsten en uitgaven voor het tuinbouwbedrijf, 
1918, 1 omslag 

e 
, Grond- en woningbedrijf. 

1181. Stukken betreffende de oprichting en de administratie van het 
grond- en woningbedrijf, 1922. 1 omslag 

1182. Verslag van de toestand en werkzaamheden van het grondbedrijf, 
1930. 1 omslag 
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IX. Openbare orde en veiligheid, openbare zedelijkheid. 

N.B. 
Voor stukken betreffende verkeersveiligheid en, het toezicht daarop 
zie onder afdeling XIII. 

a. Algemeen 

1183-1203. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op openbare orde en veiligheid en openbare zedelijk- 
heid, per rubriek geordend volgens een ten dele van het al- 
fabet uitgaand, ca. 1920 in werking getreden registratuur- 
plan , met retroacta van in 1920 aan de orde zijnde zaken, 
1919-1924. 21 omslagen 
N.B. 
Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv.nr. 265. 

1183. Codenr. B 6/1: "Br-andweer (Aanbieding en aanschaf 
van materialen) 11, houdende stukken betreffende de 
aanschaf van nieuwe brandspuiten en de verkoop van 
een oude, 1920-1924. 

1184. Codenr. B 6/1: "Br-andweer (Aanbieding en aanschaf 
van materialen) 11 houdende stukken betreffende de aan- 
schaf van leding voor de brandweerlieden, 1923. 

1185. Codenr. B 6/1: "Br-andweer; (Aanbieding en aanschaf 
van materialen) 11 houdende stukken betreffende de aan- 
schaf van benzine- of petroleumfakkels ten behoeve 
van de brandweer, 1924. 

1186. Codenr , 
B 6/2: "Brandweer (Diverse korrespondentie) 11 

houdende stukken betreffende de regeling en de reor- 
ganisatie van de brandweer met bijgaande conceptin- 
struktie voor de machinist van de motorspui t en poli- 

. 

tieverordening ter voorkoming van brand, 1919, 1921- 
1923 en z s 

d 
, 

1187. Codenr , 
B 6/2: "B'randweer- (Diverse korrespondentie) 11 

houdende verzoeken van inwoners om ter verzekering 
van een effektieve brandbestrijding een verbetering 
van de watervoorziening aan de Molendijk en de Oos- 
terhofweg /Ooste'rhofdwar-sweg te bewerkstelligen, 1921. 

1188. Codenr. B 6/2: "Brandweer (Diverse kor-respondentie}" 
houdende stukken betreffende betalingen verricht voor 
het blussen van brand, 1922-1923. 

1189. Codenr. B 6/2: "Bz-andweer (Diverse korrespondentie) 11 

houdende stukken afkomstig van de Koninklijke Neder- 
landsche Brandweervereniging betreffende de oprich- 
ting van een provinciale brandweerbond, 1923-1924. 

1190. Codenr. B 6/2: "Brandweer (Diverse kor-reapon derrtie ) " 

houdende rapporten en krantenknipsels inzake de 
brand van 24 april 1923. 
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1191. Codenr. Dl/I: "Drankwet (Vergunningen en verlo- 
ven)" houdende een verordening tot wijziging der ver- 
ordeningen van 1908 en 1909 op de tapperijen, slijte- 
rijen, bier- en koffiehuizen, logementen enz. in de 
gemeente Rijssen, met opmerkingen van G.S. der pro- 
vincie, 1920. 

1192. Codenr , 
D 1/1: "Drankwet (Vergunningen en verlo- 

ven)" houdende stukken betreffende de aanvraag van 
een vergunning tot het verkopen van sterke drank, 
met lijst van detailhandelaren en statistische opgave 
van het aantal vergunningen en inrichtingen waar 
sterke drank wordt geschonken, 1919-1924. 

1193. Codenr , 
D 1/3: "Drankwet (Drankbestrijding, subsi- 

dies enz.}", 1920-1921. 

1194. Codenr , 
D 2/1-2/2: "Wetten tot bescherming van die- 

ren (Bescherming van. dieren tegen uitroeiing of ver- 
minking, Vogelwet) " houdende een verordening tegen 
het verminken van vogels en het houden van verminkte 
vogels (blinde vinken), 1919. 

1195. Codenr , 
H 1/ 1 : "Hinderwet" houdende stukken betref- 

fende klachten van overlast veroorzaakt door resp. 
slager Tusveld en de smederij Van Schrooten en Klein 
Rouweier benevens betreffende aan hen verleende hin- 
derwetvergunningen en betreffende een proces slager 
Tusveld door diens buurman aangedaan, 1922-1923. 

1196. Codenr. H 1/1: "Hinderwet" houdende stukken betref- 
fende aanvragen van Hinderwetvergunningen door ver- 
schiIIende op te richten bedrijven, 1921-1923. 

1197. Codenrs. L 1/1-1/3: "Aanvragen tot het houden van 
loterijen (adviezen daartoe en koninklijke beschik- 
kingen daarop genomen)" houdende stukken betreffen- 
de verlotingen georganiseerd door de Vereniging tot 
bevordering van het marktwezen te Rijssen en door 
een kommissie tot verschaffing van hulp aan honger- 
lijdenden in Rusland, 1921- 1923. 

1198. Codenr. P 1/1: "Openbare vermakelijkheden (Verlen- 
ging sluitingsuur etcv) ", 1921-1924. 

1199. Codenr. P1/3: "Standplaatsen voor woonwagens" hou- 
dende stukken betreffende de uitvoering van de Woon- 
wagenwet en de aanwijzing van een standplaats met 
bijgaande verordening op woonwagens, 1920-1924. 

1200. Codenr. P 1/5: "Maatregelen t s ovv , vreemdelingen 
(Toepassing van de Vreemdelingenwet}", 1920-1923. 

1201. Codenr , 
P 1/6: "Algemene politiezaken", 1920-1924. 

1202. Codenr. P 1/7: "Verordeningen tegen welker overtre- 
ding straf is bedreigd (Politieverordening}", 1920- 
1924. 

1203. Codenr. V 6: "Uitvoering van de Vuurwapenwet", 
1920- 1922. 
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1204-1229. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op openbare orde en veiligheid en openbare zedelijk- 
heid, per rubriek geordend volgens een in 1924 in werking 
getreden registratuurplan , met enkele retroacta van in 1924 
aan de orde zijnde zaken, 1912-1927. 25 omslagen en 

1 pak 

N.B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv s rrr 266. 

1204. Coderrr , 5/10: "Algemene politiezaken - Toezicht op 
vermakelijkheden, feesten enz. (verlenging sluitings- 
uur)", 1924-1927. 

1205. Codenr. 5/11: "Algemene politiezaken - Woonwagen- 
en woonschepenwet" i. c . stukken betreffende de uit- 
voering van die wet, 1924, 1927. 

1206. Codenr. 5/11: "Algemene politiezaken - Woonwagen- en 
Woonschepenwet" , houdende stukken betreffende het 
woonwagenkamp, 1924, 1926. 

1207. Codenr. 5/14: "Algemene politiezaken - Strafverorde- 
ningen", houdende stukken betreffende de uitvoering 
van een algemene politieverordening, 1924-1927. 

1208. Coderrr , 5/14: "Algemene politiezaken - Strafverorde- 
ningen" houdende stukken betreffende de vaststelling 
van een algemene politieverordening, 1924-1926. 

1209. Codenr , 5/14: "Algemene politiezaken - Strafverorde- 
ningen", houdende opgave van de strafverordeningen 
welke van kracht zijn in de gemeente, 1925-1926. 

1210. Codenr , 5/14: "Algemene politiezaken - Strafverorde- 
ningen", houdende stukken betreffende het raadsbe- 
sluit tot aanvulling van de algemene politieverordening 
met een bepaling betreffende "het gebruik maken van 
gemeentegebouwen" , 1926. 

1211. Codenr. 5/14: "Algemene politiezaken - Strafverorde- 
ningen", houdende stukken betreffende de vaststelling 
van een verordening tegen prijsopdrijving van vlees 
boven het prijsniveau dat gold voor de opening van 
het gemeentelijk slachthuis, 1924-1925. 

1212. Codenr. 5/14: "Algemene politiezaken - Stafverorde- 
ningen" , houdende stukken betreffende het sluiten van 
winkels en café's, op grond van de algemene politie- 
verordening, 1925- 1927. 

1213. Codenr. 5/14: "Algemene politiezaken - Strafverorde- 
ningen", houdende stukken betreffende het plaatsen op 
de "zwarte lijst" van personen, die herhaaldelijk dron- 
ken zijn, 1925-1927. 

1214. Codenr , 5/14: "Algemene politiezaken - Strafverorde- 
ningen", houdende stukken betreffende de wijziging 
van de keuringsverordening , 1926-1927. 
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1215. Codenr, 5/18: "Algemene politiezaken Diversen", 
houdende stukken betreffende procesverbalen van de 
gemeentepolitie, 1924-1927. 

1216. Coderrr , 5/21: "Dierenbescherming - Vogelwet" , 
i ;c, de 

uitvoering van die wet, 1925-1927. 

1217. Codenr , 5/23: "Dierenbescherming - Trekhondenwet, 
i ;c , de uitvoering van die wet, 1926-1927. 

1218. Codenr , 5/32: "Loterijwet - Rekeningen en verantwoor- 
dingen van gehouden verlotingen", i ;c , door de Ver- 
eniging ter Bevordering van het marktwezen en van 
plaatselijke belangen, door de Pluimveevereniging en 
door het Comité der grote land- en tuinbouwtentoon- 
stelling te Rijssen, 1924-1931. I pak 

1219. Codenr , 5/42: "Drankwet - Uitvoering der wet", hou- 
dende kennisgevingen van verbouwingen van café's, 
restaurants en hotels, waarvoor ingevolge de drankwet 
vergunningen voor het verkopen van sterke drank 
verleend zijn, met bijgaande tekeningen, 1924. 

1220. Codenr , 5/43: "Drankwet - Drankbestrijding", 1924- 
1926. 

1221. Codenr , 5/50: "Motor- en rijwielwet - Uitvoering der 
wet", 1926-1927. 

1222. Codenr , 5/50: "Motor- en rijwielwet - Uitvoering der 
wet", houdende stukken betreffende de oprichting van 
autobusdiensten tussen Rijssen en Enter, Wierden en 
Almelo en tussen Rijssen, Holten en Deventer, 
1926-1927. 

1223. Codenr , 5/51: "Motor- en rijwielwet - Afgesloten rij- 
wegen", 1925-1927. 

1224. Codenr , 5/60: "Brandweer - Materialen enz.", hou- 
dende stukken betreffende de uitrusting en de kleding 
der brandweerlieden, 1924-1927. 

1225. Codenr , 5/60: "Brandweer - Materialen enz.", hou- 
dende stukken betreffende het materieel van de brand- 
weer, 1924-1927. 

1226. Codenr , 5/61: "Brandweer - Brandputten", 1926-1927. 

1227. Codenr , 5/62: "Brandweer - Algemene zaken", hou- 
dende stukken betreffende de verzekering tegen on- 
gevallen van brandweerlieden in funktie, 1927. 

1228. Codenr , 5/62: "Brandweer - Algemene zaken", houden- 
de stukken betreffende de personeelsvoorziening bij de 
brandweer, 1923-1924. 

1229. Codenr , 5/62: "Brandweer - Algemene zaken", hou- 
dende een schrijven van de NV. Electriciteitsfabriek 
"IJsselcentrale" i.v.m. de aansluiting van een brand- 
spuithuisje , een school en een dienstwoning op het 
elektriciteitsnet. 1 stuk in omslag 
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1230-1282. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op openbare orde en veiligheid per rubriek geordend 
volgens een in 1928 in werking getreden registratuurplan, 
met enkele retroacta van in 1928 aan de orde zijnde zaken, 
1911, 1914, 1922-1932. 53 omslagen 
N 

. B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie inv , nr. 267. 

1230. Codenr , 40/111: "Algemene politiezaken - Gebouwen en 
bewaring van ar-restanten", 1928-1929. 8 stukken in 

1 omslag 

1231. Codenr , 40/1121: 11 Algemene politiezaken Corres- 
pondentie met het hoofd der politie", 1927-1931. 

1232. Codenr. 40/1122: "Algemene politiezaken - Uitvoering 
enz. van vonnissen", 1929-1930, 1932. 4 stukken in 

1 omslag 

1233. Codenr. 40/1123: "Algemene politiezaken - Algemene 
mededelingen betreffende politie en justitie Ir houdende 
eenvoudige verzoeken om inlichtingen en mededelingen 
van de parketten van justitie en bureaux van politie in 
andere gemeenten en de minuten van de daarop ver- 
zonden antwoorden, 1928-1931. 

1234. Codenr. 40/1124: "Algemene politiezaken - Bedrijfs en 
andere ongevallen Ir, 1928-1931. 7 stukken in 

1 omslag 

1235. Codenr. 40/1125: "Algemene politiezaken - Algemene 
politierapporten", betreffende voornamelijk de afteke- 
ning van de zakboekjes der veldwachters en de opzen- 
ding van de driemaandelijkse politierapporten aan het 
parket van de officier van justitie, 1927-1931. 

1236. Codenr. 40/1126: "Algemene politiezaken - Correspon- 
dentie betreffende processen-verbaal", 1928-1931. 

1237. Codenr. 40/1127: "Algemene politiezaken - Politiera- 
dio", betreffende de subsidiëring door de gemeente 
van de Politie radio omroep, 1931. 

1238. Codenr. 40/113: 11 Algemene politiezaken - Toezicht op 
de openbare zedelijkheid", 1928. 

1239. Codenr. 40/114: "Algemene politiezaken - Verkeerstoe- 
zichtlI, 1928-1928 en z.d. 

1240. Codenr. 40/115: "Algemene politiezaken Zedelijke 
verbetering van gevangenen" i. c , betreffende de ge- 
meentesubsidie voor de afdeling Almelo van het hier- 
voor bestaande Nederlandse genootschap, 1929-1932. 

1241. Codenr , 40/116: "Algemene politiezaken - Toezich t op 
het vervoer van ontplofbare stoffen", 1929-1931. 

3 stukken in 1 

omslag 

1242. Codenr. 40/121: "Politiepersoneel - Salarissen", 1928- 
1930. 
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1243. Codenr. 40/122: "Politiepersoneel - Vacantie en ver- 
loflI, 1928-1932. 

1244. Codenr. 40/123: "Politiepersoneel - Ereblijken, grati- 
fikaties", 1928-1930. 4 stukken in 

1 omslag 

1245. Codenr-, 40/124: 11 

Politiepersoneel - Rijkspolitie, 1928- 
1931. 8 stukken in 

1 omslag 

1246. Codenr , 40/125: "Politiepersoneel - Onbezoldigd rijks- 
of gemeenteveldwachter" , 1929. 2 stukken 

in 1 omslag 

1247. Coderrr , 40/126: "Politiepersoneel 
vaardigheidsoefeningen", 192 8-1931. 

Bewapening en 

1248. Codenr , 40/127: "Politiepersoneel 
1927-1930. 

Politiebonden " 
, 

8 stukken in 
1 omslag 

1249. Codenr , 40/131: "Toez ich t op openbare vermakelijkhe- 
den", 1928-1931. 

1250. Coderrr , 40/132: "Uitnodigingen tot bijwoning van 
openbare vermakelijkheden", 1928, 1930. 4 stukken in 

1 omslag 

1251. Codenr , 40/133: "Openbare vermakelijkheden - Verlen- 
ging sluitingsuur", 1930-1931. 2 stukken in 

1 omslag 

1252. Codenr , 40/134: "Openbare vermakelijkheden - Bios- 
coopwet" , 1928-1931. 

1253. Codenr. 40/141: "Verkeer van en naar het buitenland 
- Paspoorten, bewijzen van Nederlanderschap 11 

, 1928- 
1931. 

1254. Codenr , 40/142: "Verkeer van en naar het buitenland 
- Toezicht op vreemdelingen, uitleidingen", 1927-1931. 

1255. Codenr , 40/143: "Verkeer van en naar het buitenland 
- Emigratie", 1927-1931. 8 stukken in 

1 omslag 

1256. Coderrr , 40/151: "Pandhuiswet", 1927-1932. 
6 stukken in 
1 omslag 

1257. Codenr. 40/152: "Vuurwapenwet", 1928-1931. 

1258. Codenr. 40/153: 11 

Algemene politieverordening der ge- 
meente" houdende stukken betreffende wijziging en 
aanvulling en betreffende de uitvoering daarvan, 1928- 
1931. 



1259. Codenr. 40/154: "Andere strafvorderingen" houdende 
opgaven voor de gedeputeerde staten van de provincie 
van de in elk jaar afgekondigde aanvullingen en wij- 
zigingen op de strafvorderingen der gemeente en van 
alle strafvorderingen welke nog van kracht zijn, 1927- 
1931. 

1260. Codenr . 40/213: "Dierenbescherming 
wet", 1928-1931. 

Trekhonden- 

1261. Codenr. 40/214: "Dierenbescherming - Algemene za- 
ken", 1927-1930. 

1262. Codenr. 40/221: "Loterijwet - Aanvragen tot het hou- 
den van loterijen", 1927-1931. 

1263. Codenr. 40/222: "Loterijwet - Koninklijke en andere 
beschikkingen op loterijen", 1914, 1928-1932. 

1264. Codenr. 40/223: "Loterijwet - Rekeningen en verant- 
woordingen", 1928-1929. 5 stukken in 

1 omslag 

1265. Codenr. 40/231: "Drankwet - Uitvoering", 1928-1931. 

1266. Codenr. 40/232: "Drankwet - Vergunningen en verlo- 
ven", 1924-1930. Met retroactum, 1911. 

1267. Codenr , 40/233: "Drankwet - Drankbestrijding (Zwarte 
lijst)", 1927-1931. 

1268. Codenr. 40/234: "Drankwet - Schattingen" namelijk van 
de huurwaarden der panden waarvoor vergunningen 
verleend worden, 1930-1931. 

1269. Codenr. 40/235: "Vergunningsrechten Drankwet", 
1929. 1 stuk in 

omslag 

1270. Coderrr , 40/241: "Motor- en rijwielwet - Keuring van 
voertuigen voor autobusdiensten", 1928-1932. 

1271. Codenr. 40/242: "Motor- en rijwielwet - Uitvoering der 
wet, algemene zaken", 1928-1930. 

1272. Codenr. 40/243: "Motor- en rijwielwet - Rij- en num- 
merbewijzen", 1928-1931. 

1273. Coderrr . 40/244: 
ting ", 1928. 

"Motor- en rijwielwet - Wegenbelas- 
2 stukken in 
1 omslag 

1274. Codenr. 40/245: "Motor- en rijwielwet - Maximumsnel- 
heid, verkeersinspektie", 1928-1929. 4 stukken in 

1 omslag 

1275. Codenr , 40/246: "Motor- en rijwielwet - Afgesloten 
rijwegen en rijwielpaden", i. c , het berij den daarvan, 
1927-1931. 

1276. Codenr. 40f251: "Woonwagen- en woonschepenwet - 

Uitvoering der wet", 1928-1932. 



- 87 - 

1277. Codenr , 40/261: "Bedrog in de handel - IJk en her- 
ijk IJ 

, 1927-1931. 
N.B. 
Stukken betreffende codenr. 40/263 "Waarborg van 
gouden en zilveren merken IJ zijn overgebracht naar het 
volgens de registratuurcode V. N 

. G. geordende archief 
van nà 1931. 

1278. Codenr , 40/311: "Brandweer - Personeel, Provinciale 
Brandweerbond IJ, 1923, 1926-1932. 

1279. Codenr , 40/312: "Br-andweer - Gebouwen", 1928. 
1 stuk in 
omslag 

1280. Codenr. 40/313: "Brandweer - Materialen", 1922, 1928- 
1930. 

1281. Codenr , 40/321: "Hinderwet, Veiligheidswet, Stoomwet 
- Vergunningen", 1929-1931. 

1282. Codenr , 40/322: "Hinderwet, Veiligheidswet, Stoomwet 
- Uitvoeringsvoorschriften ", 1928-1931. 

b 
, Handhaving der openbare orde, algemene politieza- 

ken. 

1283. Registers van (politie) verordeningen ter verzekering van de 
openbare veiligheid en orde tegen welker overtreding straf 
bedreigd is, afgekondigd en in werking getreden in de ge- 
meente Rijssen in de jaren 1851-1919. 1 pak 

1284. Uitgereikte verordeningen met strafbepalingen op het rijden 
van motorrijtuigen binnen de kom, op de tapperijen op het 
vangen van vogels en het uithalen van nesten enz. met de 
namen van de personen aan wie deze verordeningen zijn uit- 
gereikt, 1902. 1 katern 

1285. Rapporten van de veldwachter wegens voorgevallen woon- 
plaatsveranderingen, de plaatsgehad hebbende stichting van 
bewoonbare optrekken, de afbraak en afbranding van huizen 
en allerlei soorten overtredingen en misdrijven voorgevallen 
in de kom of de buitenwijk van de gemeente Rijssen, 1905 

januari-oktober, 1906 februari-maart. 1 omslag 

1286. Stukken betreffende de verouderde verordening van politie 
en de sterkte van het politiekorps, 1911, 1921-1922. 

1 omslag 

1287. Stukken betreffende de handhaving van 
1919-1920. 

openbare orde, 
1 omslag 

1288. Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot het 
organiseren van openbare vermakelijkheden, verbonden aan 
de te houden land- en tuinbouwtentoonstelling onder voor- 
waarde dat geen gelegenheid tot dansen zal worden gegeven 
en dat op het daartoe bestemde terrein het gebruik van 
sterke drank en openbare dronkenschap zal worden geweerd 
en betreffende de aandrang door de vier Protestantse kerken 
van Rijssen uitgeoefend om tot een dergelijke regeling te 
komen, 1925. 1 omslag 
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c . Toezicht op openbare grond, straatpolitie . 

1289. Politieverordeningen op het gebruik van gemeentegronden 
met latere wijzigingen en bepalingen ten aanzien van het 
steken van plaggen, het graven van zand en dergelijke, be- 
nevens een openbare kennisgeving hiervan, 1871, 1873, 
1881. 1 omslag 

1290. Verordening op het houden van kollekten in de gemeente 
Rijssen, 1879, 1881. 2 stukken in 

1 omslag 

1291. Verordening op het venten van waren op of aan de openbare 
weg of langs de huizen te Rijssen, met bijlagen, 1888-1895. 

1 omslag 

1292. Politieverordening met het oog op de buitengewone toestand 
in de jute-industrie ten aanzien van samenscholingen van 
meer dan drie personen in de gemeente Rijssen, 1906. 

1 stuk 
1292a. Stukken betreffende de werkwilligen die bij de werkstaking 

bij de firma Ter Horst en Co. politiebescherming van node 
hebben, met bijlagen en retroacta 1906-1907. 1 pak 

1293. Verordening op het zich in de gemeente Rijssen ophouden 
met woonwagens of woonkarren, 1909 (gedrukt). 1 katern 
d 

, Toezicht op vreemdelingen, paspoorten. 
1294. Stukken betreffende de alhier verblijvende vreemdelingen 

(deserteurs/vluchtelingen), 1919-1920. 1 omslag 

1295. Stukken betreffende de afgifte van 
buitenland, 1919-1920. 

paspoorten voor het 
1 omslag 

e 
, Toezicht op logementen, herbergen en tapperijen, regeling 

van het alcoholgebruik, sluitingstijd. 
1296. Verordeningen op de uitoefening van het bedrijf van slaap- 

steehouder en het verlenen van nachtverblijf aan landlopers 
en dergelijken in de gemeente Rijssen, 1881, 1891. 

1 katern en 1 

stuk in omslag 

1297. Verordening van politie op de tapperijen en daarmee gelijk- 
staande bedrijven in de gemeente Rijssen, vastgesteld in de 
jaren 1871, 1876, 1881, 1902, 1908, 1909. 1 omslag 

1298. Verordening tot het sluiten van tapperijen en daarmee gelijk- 
gestelde bedrijven in de gemeente Rijssen, waaraan vergun- 
ningen en verloven zijn toegekend, op de dagen van de de- 
mobilisatie, 1916. 1 omslag 

1299. Stukken betreffende de uitvoering van de Drankwet met lijst 
van vergunninghouders, 1919. 1 omslag 

1300. Stukken betreffende de sluiting van café's en winkels op 
zondagen, 1929-1930. 1 omslag 

f. Toezicht op loterijen. 
1301. Verordening op het houden van verlotingen in de gemeente 

Rijssen, vastgesteld in de jaren 1878, 1881, 1882. 
1 omslag 



- 89 - 

1302. Stukken betreffende de koninklijke goedkeuring voor de 
loterij van de Vereniging ter Bevordering van het Markt- 
wezen, 1919. 1 omslag 

g. Dierenbescherming. 

1303. Verordening op het vangen van vogels, het uithalen of be- 
schadigen van vogelnesten enz . , 1902. 1 katern 

1304. Verordening op het vangen van mollen, 1912 (gedrukt). 
1 katern 

h 
, Openbare veiligheid, bescherming der bevolking. 

1305. Overzicht van de personen die schade hebben geleden bij het 
doortrekken van de Russchische troepen, met begeleidend 
antwoordschrijven van gedeputeerde staten, 1817. 

2 stukken in 
omslag 

1306. Publikatie van de stad Rijssen, houdende een nieuw regle- 
ment op de burgernachtwacht, 1818. 1 stuk in 

omslag 

1307. Instruktie voor de nachtwaker op de Stadsbleek te Rijssen, 
1879 (handgeschreven). 1 stuk 

1308. Vragenlijst betreffende 
Rijssen, 1929. 

de I uch t bes chermin gs dienst 
1 katern 

te 

i. Brandweer. 

1309. Verordening op de inrichting van het brandwezen en het 
blussen van brand in de gemeente Rijssen, vastgesteld in de 
jaren 1873, 1881, 1908. 1 omslag 

1310. Politieverordening op de bewaarplaatsen en magazijnen alwaar 
jute en andere lichtbrandbare stoffen voorhanden zijn in de 
gemeente Rijssen, 1877. 1 stuk 

1311. Politieverordening ter voorkoming van brand en betreffende 
de regeling van het toezicht op daarvoor te nemen maatrege- 
len in de gemeente Rijssen, 1881-1883. 4 stukken in 

1 omslag 

1312. Voorschriften ten aanzien van het bewaren van ontplofbare 
stoffen in de gemeente Rijssen, met daartoe strekkende kor- 
respondentie, 1898, 1904. 1 omslag 

1313. Stukken betreffende de aanschaf van een motorspuit, 1919- 
1920. 1 omslag 

1314. Opgave van personeel dat dienst heeft gedaan bij het blus- 
sen van de brand op 20 augustus 1919. 1 stuk 

1315. Stukken betreffende het verzoek van de Commissie van het 
parkgebouw over te gaan tot het bouwen van een cabine 
voor het zonder brandgevaar afdraaien van films, 1927. 

1 omslag 
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X. Volksgezondheid. 

a. Algemeen. 

1316-1326. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden 
door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op de volks- 
gezondheid, geordend volgens een tendele van het alfabet 
uitgaand ca. 1920 in werking getreden registratuurplan, 
1920-1924. 12 omslagen 
N 

. B. Voor het bijbehorende registratuurlan zie inv , nr. 265. 

1316. Codenr. V 1/1: "Gezondheidskommissie" , houdende 
stukken betreffende de benoeming van de leden daar- 
van, 1920-1923. 

1317. Codenr. V I/I: "Gezondheidskommissie" , houdende 
stukken, betreffende de begroting daarvan, 1920-1923. 

1318. Coderrr , 
V 1/2: "Uitvoering der Warenwet", houdende 

verordeningen op het keuren van waren, 1920-1921. 

1319. Codenr. V 1/2: "Uitvoering der Warenwet", houdende 
stukken betreffende de keuringsdienst van waren in 
het keuringsgebied Enschede, 1920-1924. 

1320. Codenr. V 1/5: "Uitvoering van de Vleeskeuringswet" , 

1919, 1921-1923. 
N.B. 
Voor stukken samenhangende met de zogenaamde "abat- 
toirkwestie" zie men inv .nrs. 1381-1400. 

1321. Codenr. V 1/6: "Opgaaf van in de gemeente gevestige 
geneeskundigen enz." houdende lijsten van geneeskun- 
digen en vroedvrouwen, 1920-1923. 

1322. Codenr. V 1/7: "Subsidies" i ;c , verleende subsidies 
aan het Groene kruis en de Vereniging tot stichting en 
exploitatie van volkssanatoria voor bestrijding van tu- 
berculose in Nederland , 1920-1923. 

1323. Codenr. V 1/81: "Diversen (Wijkverpleging}", 1920, 
1923. 

1324. Codenr. V 1/83: "Diversen (Ziekenbarakken}", 1920, 
1922. 

1325. Codenr. V 1/85: "Diversen (Schoolartsendiensten) " 
, 

1920, 1923. 

1326. Codenr. V 1/86: "Diversen (Drinkwatervoorziening}", 
1920-1923. 

1327-1343. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bend op volksgezondheid en maatschappelijke zorg, per 
rubriek geordend volgens een in 1924 in werking getreden 
registratuurplan , met enkele retroacta van in 1924 aan de 
orde zijnde zaken, 1923-1927. 16 omslagen en 

1 pak 
N.B. 
Zie voor het bijbehorend registratuurplan inv , nr. 266. 
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1327. Codenr , 6/10: "Volksgezondheid - Gezondheidskommis- 
sie" , ingesteld voor de gemeenten Wierden, Hellendoorn, 
Den Ham, Ommen, Rijssen en Holten, met als zetel de 
gemeente Wierden i. c , de verslagen daarvan, uitge- 
bracht aan de gezondheidsraad te 's Gravenhage, 1923- 
1926. 

1328. Codenr. 6/10: "Volksgezondheid - Gezondheidskommis- 
sie" , houdende stukken betreffende de financiële toe- 
stand met begrotingen voor de jaren 1926 en 1927, 
opgemaakt 1924- 1926. 

1329. Codenr. 6/11: "Volksgezondheid - Warenwet", hou- 
dende stukken betreffende de aanmerkingen door de 
Keuringsdienst van waren gemaakt en inbeslagname van 
goederen binnen de gemeente Rijssen, 1924-1927. 

1330. Codenr , 6/12: "Volksgezondheid - Besmettelijke ziek- 
ten", 1925-1927. 

1331. Codenr. 6/13: "Volksgezondheid 
schoolgaande kinderen, 1925-1927. 

Vaccinatie" van 

1332. Codenr . 6/14: "Volksgezondheid - Vleeskeuringswet" , 

houdende stukken betreffende de uitvoering daarvan, 
1924-1927. 1 pak 

1333. Codenr. 6/161: "Zuigelingen- en kinderzorg", 1925- 
1927. 

1334. Codenrs. 6/163-164: "Staatstoezicht op de volksgezond- 
heid en Schoolartsendiensten" , houdende stukken be- 
treffende het geneeskundig schooltoezicht, 1926-1927. 

1335. Codenr , 6/165: "Drinkwatervoorziening" i ;c, op Elta en 
het Stationsplein, tevens houdende een rapport inzake 
de 10 stadspompen, 1924-1927. 

1336. Coderrr , 6/166: "Kinderherstellings- en vakantiekolo- 
nies", houdende stukken betreffende de bijdragen die 
door de gemeente daaraan worden verstrekt in verband 
met de opname van Rijssense kinderen, 1924-1926. 

1337. Codenr. 6/168: Op gaaf van geneeskundigen enz. 
" 

, 

houdende lijsten 11 der geneeskundigen, tandmeesters, 
apothekers, drogisten en vroedvrouwen, gevestigd in 
de gemeente Rijssen", 1924-1926. 

1338. Codenr. 6/169: "Volksgezondheid en maatschappelijke 
zorg - Diversen" houdende stukken over de begrafenis- 
ondernemers in de gemeente, het gebruik van rnuggen- 
bestrijdingsmiddelen, van paarde- en schaperrvlees. en 
betreffende een subsidieverlening aan het Groene 
Kruis, 1924-1927. 

1339. Codenr. 6/169: "Volksgezondheid en maatschappelijke 
zorg - Diversen", houdende stukken betreffende de 
vervuiling van openbare wateren in Twente, 1925-1926. 
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1340. Codenr. 6/169: "Volksgezondheid en maatschappelijke 
zorg - Diversen", houdende stukken betreffende de 
bestrijding van tuberculose en de verzorging van 
tbc-patiënten, 1926-1927. 

1341. Codenr. 6/169: "Volksgezondheid en maatschappelijke 
zorg - Diversen", houdende stukken betreffende het 
vervoer van zieken naar ziekenhuizen, 1926. 

1342. Codenr. 6/170: "Bgrafeniswet - Verloven tot het be- 
graven van lijken Il binnen de gemeente, 1924, 1925, 
1927. 

1343. Codenr. 6/172: "Begrafeniswet - Bouwvergunningen 
nabij begraafplaatsen" i ;c , het verlenen van ontheffing 
voor het bouwen van woningen binnen de 50 meter van 
een begraafplaats, 1924, 1926, 1927. 

1344-1373. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken, verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op de openbare gezondheid, per rubriek geordend 
volgens een in 1928 in werking getreden registratuurplan , 

met enkele retroacta van in 1928 aan de orde zijnde zaken, 
1927-1933, 1937. 28 omslagen en 

2 pakken 
N 

. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv . nr. 267. 

1344. Codenr. 50/11: "Toezicht op 
Staatstoezicht", 1931-1932. 

de volksgezondheid - 

3 stukken in 
1 omslag 

1345. Codenr , 50/12: "Toezicht op de volksgezondheid - 

Geneeskundigen en verloskundigen", 1928-1931. 

1346. Codenr. 50/13: "Toezicht op de volksgezondheid - Ge- 
zondheidskommissie", 192 7 -1931. 

1347. Codenr , 51/14: "Toezicht op de volksgezondheid - Ge- 
meentegeneesheer", 1921-1931. 

1348. Codenr. 50/211: "Warenkeuring - Financiën", houdende 
de financiële jaarstukken van de Keuringsdienst van 
waren te Enschede, benevens stukken betreffende de 
jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan deze dienst, 
1927-1931. 1 pak 

1349. Codenr. 50/212: "Warenkeuring - Controle", 1927-1931. 

1350. Codenr , 50/213: "Warenkeuring - Verordeningen, voor- 
schriften evd.."; 1928-1931. 

1351. Codenr , 50/221: 
vleeskeuringswet, 
1932. 

"Vleeskeuring - Uitvoering 
keuringsstatistiek etc. 

" 
, 

van de 
1928- 

1352. Codenr. 50/222: "Vleeskeuring - Personeel", 1931. 
5 stukken in 
omslag 
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1353. Codenr. 50/223: "Vleeskeuring - Gebouwen", inhou- 
dende stukken betreffende het gemeentelijk slacht- 
huis en de inventaris daarvan, 1928-1929. 

9 stukken in I 

omslag 

1354. Codenr , 50/224: "Vleeskeuring - Keuring en slach- 
ting", houdende stukken betreffende de levering van 
een keuringsstempel en van oormerken ten behoeve van 
de vleeskeuringsdienst, betreffende onregelmatigheden 
bij de vleeskeuring, de kontrole op de verkoop van 
vleeswaren, de behandeling van verzoeken om herkeu- 
ring en de aanwijzing van een slachterij als nood- 
slachtplaats, 1929-1932. 

1355. Codenr. 50/225 : 

1931. 
"Vleeskeuring - Keurlonen" , 1930- 

6 stukken in 
I omslag 

1356. Codenr , 50/231: "Voorkoming van ziekten - Vaccina- 
tie", 1927-1932. 

1357. Codenr. 50/233: "Voorkoming van ziekten - Lucht- en 
bodemveron treiniging", houdende stukken betrekking 
heb bende op de financiering en een onderzoek naar de 
vervuiling van de Regge, 1930. 3 stukken in 

I omslag 

1358. Codenr , 50/234: "Voorkoming van ziekten - Eerste 
hulp bij ongelukken", houdende stukken met betrek- 
king tot een te geven kursus daarover, 1929. 

2 stukken in 
I omslag 

1359. Codenr. 50/235: "Voorkoming van 
watervoorziening", 1931. 

ziekten - Drink- 
1 katern en 
6 stukken in 
I omslag 

1360. Codenr , 50/236: "Voorkoming van ziekten - Subsidie" 
i ,c , een verzoek daartoe van de Nederlandse vereni- 
ging tot bestrijding van het tandbederf, 1931. 

1 stuk in 
omslag 

1361. Coderrr , 50/31: "Bestrijding van ziekten - Besmettelijke 
ziekten", 1928-1930. 

1362. Codenr. 50/32: "Bestrijding van ziekten - Wijkverple- 
ging Vereniging Het Groene Kruis Rijssen", 1928- 1929. 

8 stukken in 
1 omslag 

1363. Codenr , 50/33: "Bestrijding van ziekten - Herstellings- 
oorden en vakantiekolonies", 1928-1929. 3 stukken in 

I omslag 

1364. Codenr , 50/34: "Bestrijding van 
tingsdiensten", 1930. 

ziekten - Ontsmet- 
2 stukken in 
1 omslag 
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13 6 5. Codenr , 50/35 : "B estrij din g van ziekten - Ziek te- 
barakken", 1930-1932. 

1366. Codenr. 50/36: "Bestrijding van ziekten - Subsidie" 
aan verschillende filantropische instellingen, tevens 
houdende verklaringen van gemeentewege omtrent de 
minvermogentheid van personen, teneinde deze in aan- 
merking te doen komen voor ondersteuning bij de ver- 
pleging tegen tuberculose, 1927-1930. 

1367. Codenr. 50/412: "Begraafplaatsen - Uitbreiding, on- 
derhoud en verbetering", teens houdende stukken be- 
treffende z 

, g. begraaf toestellen en outillage bij het 
begraven, 1928-1930  

1368. Codenr. 50/413 : "Begraafplaatsen - Gedenktekenen op 
graven", 1928-1931. 

1369. Codenr. 50/414: "Begraafplaatsen - Verloven tot be- 
graven", 1927-1931. 

1370. Codenr. 50/416: 
ten", 1928. 

"Begraafplaatsen - Begrafenisrech- 
7 stukken in 
1 omslag 

1371. Codenr. 50/417: "Bouwen nabij begraafplaatsen", 1927, 
1929, 1931. 6 stukken in 

1 omslag 

1372. Codenr. 50/418: "Toezicht op 
plaatsen", 1930-1931. 

bijzondere begraaf- 
3 stukken in 
1 omslag 

1373. Codenr , 50/421: "Lijkbezorging in het 
Doodschouw" , 1930. 1 

omslag 

algemeen 
stuk in 

b 
, Organisatie en personeel. 

1374. Verordeningen in het belang van en ter bevordering 
van de volksgezondheid in de gemeente Rijssen, met 
latere aanvullingen, 1871, 1881, 1882, 1907, 1914. 

1 omslag 

1375. Instruktie voor de gemeentegeneesheer met een daartoe 
gediend hebbend model en model voor een instruktie 
voor de gemeentevroedvrouw , 1909. 1 omslag 

1376. Stukken betreffende een eventuele vestiging van een 
tandarts te Rijssen, 1927. 1 omslag 

1377. Jaaropgave van de in de gemeente werkzame verlos- 
kundigen en van het aantal verrichte verlossingen, 
1929. 1 omslag 

c 
, Intercommunale gezondheidszorg. 

13 78. Stukken betreffende de pensioenvoorziening van de 
sekretaris van de intergemeentelijke Gezondheids- 
kommissie, 1915, 1920. 1 omslag 



- 95 .'- 

d 
, Toezicht op vee en vlees. 

1. Algemeen. 

1379. Verordeningen in de gemeente Rijssen op het begraven 
van gestorven of afgemaakt vee, het verkopen daarvan 
etc , , voor zover daar in de wetten van 1870 en 1878 

en in de daaruit voortvloeiende voorschriften niet is 
voorzien, 1878, 1881, 1882. 3 stukken in 

1 omslag 

1380. Lijsten houdende opgave van de aantallen gestorven 
dieren in de gemeente, welke een natuurlijke dood ge- 
storven zijn en van die welke afgemaakt of onder po- 
litietoezicht begraven zijn, 1883, 1886, 1888-1890, 
1892, 1984-1895. 1 omslag 

2. Slachterijen, oprichting van een centraal slacht- 
huis en de zogenaamde "abattoirkwestie". 
N.B. 
Toen in 1919 de raad besloot het gemeentelijke 
slachthuis, tot de bouw waarvan een jaar tevoren 
besloten was, niet in gebruik te nemen, was daar- 
mee de "abattoirkwestie" geschapen, welke jaren 
lang de bestuurspolitiek van de gemeente zou be- 
palen. Het begon met een hele reeds raadsbesluiten 
welke door de Kroon of G. S 

. der provincie vernie- 
tigd werden. Daar het gebruik van een centrale 
slach tplaats niet wettelijk te verplich ten was, 
koncentreerde de kwestie zich op de gemeentelijke 
Verordening op de keuring van vee en vlees, die 
door G. S 

. der provincie uiteindelijk zo geredigeerd 
werd, dat de keuring ná het slachten aleen in het 
abattoir zou plaatsvinden. De raad weigerde de af- 
kondiging hiervan en G. S. der provincie droegen 
aan de burgemeester op dit te doen, alsmede het 
openen van het slachthuis. Hierdoor werd een zeer 
moeilijke en - zoals in 1928 bleek - ook juridisch 
onhoudbare staatsrechtelijke positie geschapen, uit- 
lopend op verschillende processen welke de kern 
van deze kwestie vormen. Parallel hiermee loopt de 
aktie van slager M. Tusveld die per deurwaarders- 
exploit de keurmeester Bosch sommerde een bij hem 
geslachte koe te komen keuren. Toen deze hieraan 
niet voldeed, ging de koe, die hierdoor onverkoop- 
baar werd, langzamerhand tot ontbinding over. 
Hierdoor en door de daaropvolgende procedure 
Tusveld-Bosch, welke door de aanspanner werd 
verloren, verliep de slagerij van Tusveld en 
geraakte hij in staat van faillissement. Nadat de 
Raad der gemeente in 1928 in zoverre tenslotte ge- 
lijk kreeg dat G. S. der provincie de burgemeester 
de opening van het abattoir niet hadden mogen op- 
dragen en keuring dus ter plaatse had dienen te 
geschieden, trachtte slager Tusveld bij de gemeente 
vergoeding te krijgen voor de door hem ten gevolge 
van deze kwestie geleden schade. De stukken hier- 
over vormen de laatste fase in deze geschiedenis. 
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138L Verordening der gemeente ex artikel 4, sub 2 der Hinderwet 
waarin een verbod wordt gesteld op het oprichten van slach- 
terijen binnen de kom der gemeente tot I km daarbuiten, 
vastgesteld door de raad in 1916. I stuk in 

omslag 

1382. Verzameling besluiten en uittreksels uit de notulen van de 
Raad, betrekking hebbende op de abattoir-kwestie, 1918- 
1928. I omslag 

1383-1385. Stukken betreffende de stichting van een gemeentelijk 
slachthuis en de vaststelling van de daarvoor geldende 
verordeningen, benevens betreffende de daarop volgende 
z 

, g . "abattoir-kwestie", 1918-1920, 1922-1923, 1924-1931, 
1933, 1937. I omslag en 

2 pakken 

1383. 1918-1920, 1922-1923. I omslag 
N.B. 
De meeste stukken zijn gekodeerd nr. V 1/5 volgens 
een ca. 1920 in werking getreden registratuurplan. 

1384. 1924-1927. 
N.B. 
De meeste stukken zijn gekodeerd nr. 6/14 volgens een 
in 1924 in werking getreden registratuurplan . 

1385. 1928-1931, 1933, 1937. 
N.B. 
De meeste stukken zijn gekodeerd nr 50/224 volgens 
een in 1928 in werking getreden registratuurplan . 

1386. Anonieme samenvatting van het gebeurde rondom de abattoir .... 

kwestie vanaf 1918 tot de stand van zaken in december 1924, 
z . 

d 
, (192 4) . 

1 omslag 

1387. Geschrift van het bestuur der Rijssense slagersvereniging 
waarin zij hun standpunt uiteenzetten en verdedigen, met 
daarin gestelde aantekeningen en concept in eerste versie, 
z.j. (ca. 1924; gedrukt en getypt). I omslag 

1388. Raadsbesluit, houdende de instruktie voor de opzichter van 
de gemeenteslachtplaats en stukken, betreffende de benoe- 
ming van deze, 1919. 1 omslag 
N.B. 
De stukken zijn gekodeerd nr. V 1/5 volgens een ca. 1920 in 
werking getreden registratuurplan . 

1389. Adres van de bewoners van de Stationsstraat te Rijssen, 
houdende verzoek een eind te maken aan de stankoverlast 
door de afvalprodukten van de slachterijen van de slagers 
J. Berg en S. Pagrach en de faecaliën van verschillende 
huis gezinnen veroorzaakt, met adres van een tiental slagers, 
verzoekende dat de faecaliën van hun slachtingen dagelijks 
door de stadsreiniging worden afgehaald, 1919. 

2 stukken in 
1 omslag 
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1390. Stukken betreffende de stankoverlast, veroorzaakt door 
ger Tusveld die weigert in het abattoir te slachten, 
(fotokopieën) . 

1 omslag 
N.B. Voor de originelen zie Invvnr , 1195. 

sla- 
1922 

1391. Vee- en vleeschverordening van Utrecht, welke met allerlei 
wijzigingen voor Rijssen van toepassing moest zijn, 1919. 

1 katern 

1392. Adres van de Rijssense slagersvereniging , waarbij om een 
verbetering van het abattoir verzocht wordt, alsmede een 
exploit van dezelfde vereniging, waarin aan het gemeentebe- 
stuur de eis wordt gesteld tot onmiddellijke vaststelling van 
een verordening op de keuringsdienst van vee en vlees, 
1919, 1922. 2 stukken in 

1 omslag 

1393. Stukken betreffende de verordening op de keuringsdienst 
van vee en vlees in de gemeente Rijssen waarover de raad 
en gedeputeerde staten der provincie van mening verschilden 
voor wat betreft de aanwijzing van de plaats waar de keu- 
ring ná slachting zou moeten geschieden: ter plaatse van 
slachting, ofwel in het gebouw van het gemeentelijk slacht- 
huis, met bijgaande instrukties voor de keuringsveearts als 
hoofd van dienst en voor de ambtenaar, belast met herkeu- 
ring, 1922-1928. 
N.B. 
De stukken zijn ten dele gekodeerd nr. V 1/5 volgens een 
ca. 1920 in werking getreden registratuurplan . 

1394. Adressen van enkele slagers, houdende verzoeken tot open- 
stelling van het abattoir om niet meer op de slachtplaatsen 
van hun kollega's aangewezen te zijn en te kunnen voldoen 
aan de eisen van de vleeskeuringswet, 1922 en z s 

d 
, 

2 stukken in 
1 omslag 

1395. Stukken betreffende de inrichting en het herstel van het 
abattoirgebouw bij in gebruikneming daarvan, alsmede de 
verkoop van de ten gevolge van het gebruik aldaar opge- 
zamelde mest, 1924-1925. 1 omslag 

1396. Korrespondentie met het raadslid H. ter Avest, die in ver- 
band met de abattoir-kwestie als zodanig aftreedt, z. d 

, (ca. 
1924) . 

1 omslag 

1397. Stukken betreffende de verlenging van de in 1918 door G. S. 
verleende Hinderwetvergunning voor het gemeentelijk slacht- 
huis, 1925. 1 omslag 

1398. Stukken inzake het rechtsgeding tussen slager H. F. Tusveld 
en vijf andere slagers contra de vee-arts A. A. Bosch, hoofd 
van de gemeentelijke keuringsdienst van vee en vlees, 
1925-1927. 1 omslag 

1399. Verzoek om inlichtingen door een raadskommissie uit het 
gemeentebestuur van Zeist, welke zich bezighoudt met de 
plannen voor het stichten van een centraal gemeentelijk 
slachthuis aldaar naar aanleiding van het niet-ingebruikstellen 
van het abattoir en het aan huis slachten door de Rijssense 
slagers, met de afdoening, 1926. 1 omslag 
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1400. Stukken betreffende de verkoop van het gemeentelijk slacht- 
huis met bijbehorende grond en vier gemeentewoningen aan 
de firma Ter Horst & Co, 192 9. I omslag 

e. Bestrijding besmettelijke ziekten. 

1401. Verordening op het vervoer van lijders aan besmettelijke 
ziekten in de gemeente Rijssen, 1873, 1881, 1915. 

3 stukken 
in omslag 

1402. Staten van verrichte vaccinaties, 1916-1919, 1922-1923. 
I omslag 

f 
, Begraafplaatsen, lijkbezorging. 

1403-1421. Registers van begravenen, 1871-1919. 3 omslagen en 
16 katernen 

1403. 1871. I omslag 

1404. 1872. I omslag 

1405. 1873 I omslag 

1406. 1874. 

1407. 1875. 

1408. 1876. 

1409. 1877 . 

1410. 1878. 

1411. 1879. 

1412. 1880. 

1413 . 1881. 

1414. 1882. 

1415. 1883. 

1416. 1884. 

1417. 1885. 

1418. 1886. 

1419. 1887. 

1420. 1888. 

1421. 1889-1919. 

1422-1447. Registers van begravenen op de Tweede, de Rooms-Katho- 
lieke en op de Israëlitische begraafplaats, 1889-1930. 

26 katernen 
1422. 1889-1990. 
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1423. 1891. 

1424. 1892. 

1425. 1893. 

1426. 1894. 

1427. 1895. 

1428. 1896. 

1429. 1897. 

1430. 1898. 

1431. 1899. 

1432. 1900. 

1433. 1901. 

1434. 1902. 

1435. 1903. 

1436. 1904. 

1437. 1905. 

1438. 1906-1907. 

1439. 1908. 

1440. 1909. 

1441. 1910. 

1442. 1911. 

1443. 1912. 

1444. 1913. 

1445. 1914-1918 januari 1. 

1446. 1918 januari 7 - 1924 oktober 2. 

1447. 1924 augustus 21 - 1930 februari 19. 

1448. Register der begravenen op de Eerste en Tweede algemene 
begraafplaats, 1929-1932. 1 katern 

1449. Lijsten van op de gemeentelijke begraafplaats ter aarde 
bestelden met ouderdom op het moment van overlijden, de 
vakaanduiding van het graf en het bedrag dat betaald is 
voor begraafrechten , 1883-1887. 1 omslag 

1450. Akten van overdracht van onroerend goed als grafruimte op 
de nieuwe begraafplaats aan personen die deze grond al 
sinds 1826 in eigendom bezitten, met K. B. van 30 november 
1836, waarin deze overdracht wordt geregeld, 1836-1837. 

1 omslag 
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1451. Registers van gekochte en eigen graven op de begraafplaats 
te Rijssen, 1829-1886. 2 katernen en 

1 deeltje in 
I pak 

1452. Stukken betreffende de aankoop van grond ten behoeve van 
de aanleg van een begraafplaats ter vervanging van de 
begraafplaats in en bij de Schildkerk, 1837. 1 omslag 

1453. Akten van verkoop van grond op de begraafplaats ten be- 
hoeve van eigen graven, 1844-1845, 1847-1851. 

I omslag 

1454. Verordening op het begraven van lijken en de begraaf- 
plaatsen in de gemeente Rijssen, 1869 (gedrukt). 

1 katern 
1455. Verzoekschrift tot het plaatsen van een gedenksteen op een 

graf, 1873. I stuk in 
omslag 

1456. Figuratieve schetsen van de Eerste en Tweede algemene 
begraafplaats, z.j. (eind 1ge/begin 20e eeuw). 

I omslag 

1457. Instrukties voor de doodgraver, 1906 en z s 
d 

, 
1 omslag 

1458. Regeling omtrent het vervoeren van lijken naar de begraaf- 
plaats, 1920. I omslag 

1459. Lijsten van personen die het uitsluitend recht bezitten voor 
onbepaalde tijd lijken te doen begraven in een bepaalde graf- 
ruimte, 1921-1922. 1 omslag 

g. Milieuhygiëne, ruimtelijke ordening, uitvoering der 
Hinderwet. 

1460. Aanvragen van boeren en burgers langs de weg plaggen, 
schollen, mesthopen en dergelijke te mogen hebben, 1920. 

1 omslag 

1461. "Opgaven van gebouwen of lokalen bestemd tot ziekenverple- 
ging, tot uitoefening van de openbare eredienst of scholen 
binnen de gemeente", staten opgemaakt ten behoeve van de 
toepassing van hinder- en veiligheidswet, 1923-1927. 

1 omslag 

1462. Stukken betreffende de hinderwetaanvrage van A. en 
H.H. Janssen, schoenmakers in de Enterweg voor het plaat- 
sen van een 8 PK-motor, 1923. 1 omslag 

1463. Stukken betreffende de al dan niet te verlenen hinderwet- 
vergunningen voor benzinepompen bij hotel Weitering aan het 
Schild en bij Dommerholt aan de Haarstraat, met situatie- 
tekening van hotel en naaste omgeving, 1925-1927. 

1 omslag 

h 
, Bestrijding van besmettelijke veeziekten. 

1464. Register van uitgaven voor de ontsmetting van veestallen in 
verband met besmettelijke ziekten, 1911. 1 pak 
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1465. Stukken betreffende de in de gemeente voorgekomen gevallen 
van mond- en klauwzeer en andere besmettelijke ziekten on- 
der het vee, 1924, 1926. I omslag 

XI. Volkshuisvesting. 

a. Algemeen. 

1466-1484. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden 
door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op de volks- 
huisvesting, geordend volgens een ten dele van het alfabet 
uitgaand, ca. 1920 in werking getreden registratuurplan met 
enkele daaraan voorafgaande stukken en retroacta van in 
1920 aan de orde zijnde zaken, 1919-1924. 19 omslagen 
N.B. 
Voor het bijbehorende registratuurplan zie Invvnr , 265. 

1466. Codenr. V 2/Il: "Uitvoering der woningwet (Bouwver- 
gunningen) 11 houdende uittreksels uit het register van 
besluiten van B. en W. inzake verleende vergunnin- 
gen, 1919-1920, 1923. 

1467. Codenr , 
V 2/121: "Uitvoer-ing der woningwet (Gemeen- 

telijk bouw- en woningtoezicht, bouw van noodwonin- 
gen)" houdende aanvragen tot de plaatsing van een 
noodgebouw als woning met daarop betrekking heb- 
bende beschikkingen, 1920-1923. 

1468. Codenr. V 2/122: "Uitvoering der woningwet (Ver- 
gunningen voor verbouwing of verplaatsing van wo- 
ningen, schuren of gebouwen) 11 houdende aanvragen 
daartoe, 1920-1924. 

1469. Coderrr , 
V 2/123: "Uîtvoerfng der woningwet (Aanwij- 

zing van rooilijnen) 11 houdende stukken betreffende 
deze aanwijzing en geschillen hierover tussen de ge- 
meente en de aanvragers, 1920-1924. 

1470. Codenr. V 2/124: "Uitvoering der woningwet (Vergun- 
ningen tot het stichten van loodsen, bergplaatsen 
enz.)ll, 1920-1923. 

1471. Codenr. V 2/13 : 11 Uitvoering der woningwet (Onbe- 
woonbaarverklaring van woningen) i ;c , van woningen 
in de Bouwstraat, de Tabaksgaarde en de Elsener- 
straat, 1922-1923. 

1472. Coderrr , 
V 2/14: "Uitvoer-ing der woningwet (Woning- 

telling ) 11, 1920-1922. 

1473. Codenr , 
V 2/2: "Uitvoering der woningnoodwet" , 

i ;c , 

de toepassing van artikel 8c van deze wet, 1921- 1923. 

1474. Codenr. V 2/3: 11 Bouwverordeningen 11 

en toepassing 
daarvan, 1921-1924. 

1475. Coderrr , 
V 2/4Il: llWoningbouw met rijksvoorschotll, 

i ;c , van een complex van 24 (aanvankelijk 72) wo- 
ningen, 1906, 1919-1923. 
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1476. Codenr , 
V 2/4li2 - 2/4114: "Woningbouw met rijks- 

voorschot <Vaststelling en uitbetaling der voorschot- 
ten, bouw der woningen)", i.c. de gemeentelijk wo- 
ningbouw op Entos, de weigering van de minister voor 
het aantal van 72 woningen en het konflikt met de aan- ( 

nemer hierover, 1920-1924. 

1477. Codenr , 
G 3/3: "Rechtsgedingen" houdende stukken 

inzake het door C. Langendijk c s s 
, te Laren (NH) te- 

gen de gemeente aangespannen proces in verband met 
het niet nakomen van de gunning voor de bouw van de 
in het vorige nummer genoemde 72 woningen, 1921- 
1923. 

1478. Codenr. V 2/412: "Woningbouw (Bouw van midden- 
standswoningen) " i ;c , van woningen bestemd voor 
ambtenaren, 1920-1922. 

1479. Codenr , 
V 2/422 - 2/425: "Partikuliere woningbouw met 

rijkspremie" , 1920-1927. 

1480. Codenr , 
V 2/427: "Partikuliere woningbouw met rijks- 

premie (Correspondentie betreffende hypothecaire kre- 
dieten)", 1921. 

1481. Codenr. V 2/431 - 2/432: "Woningbouw (Bouw door 
woningbouwverenigingen) ", ie c 

, door de woningbouw- 
vereniging St. Joseph, 1920-1922. 

1482. Codenr. V 2/5: "Woningbouw (Huurcommissiewet)" hou- 
dende stukken betreffende de huurkommissie te Almelo 
welke in het kader van een gemeenschappelijke rege- 
ling tevens te Rijssen werkzaamheden verricht, 1922- 
1924. 

1483. Codenr , 
V 2/6: "Woningbouw (Verslag der volkshuis- 

vesting)", 1918-1921. 

1484. Codenr , 
V 2/7: "Statistiek (Woningbouw en volkshuis- 

vesting)", 1921-1924. 

1485-1491. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bend op volkshuisvesting, per rubriek geordend volgens een 
in 1924 in werking getreden registratuurplan , met enkele 
retroacta van in 1924 aan de orde zijnde zaken, 1917, 
1923-1927. 7 omslagen 
N.B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan Invvnr , 266 

1485. Codenr. 7/ 10: "Uitvoering der Woningwet - Bouwver- 
gunningen", 1926-1927. 

1486. Codenr. 7/11: "Uitvoering der Woningwet - Bouwveror- 
dening", 1925-1927. 

1487. Codenr , 7/12: "Uitvoering der volkshuisvesting - Ver- 
slag der volkshuisvesting", beredeneerd verslag van 
hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuis- 
vesting is verricht in de gemeente, 1917, 1923-1927. 
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1488. Codenr , /713: "Uîtvoerfng der Woningwet - Statistiek 
der woningbouw 11 

, houdende maandelijkse opgaven van 
het aantal gebouwde en verbouwde woningen binnen de 
gemeente, 1924-1927. 

1489. Codenr , /7140: "Gemeenteltjk bouw- en woningtoezicht 
- Bouw van noodwoningen 11, houdende stukken betref- 
fende de bouw van een noodwoning aan de Hagen, met 
tekening, 1925. 

1490. Codenr. 7/141: 11 Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht 
- Vergunningen voor verbouwing of verplaatsing van 
woningen, schuren en gebouwen 11, houdende stukken 
betreffende het konflikt tussen de gemeente en 
H.H. Struik, Enterstraat, inzake de verbouw van 
diens woning, 1924-1925. 

1491. Codenr , 7/142: "Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht 
- Aanwijzing van rooilijnen 11, houdende stukken betref- 
fende de rooilijnvaststelling ten aanzien van de uit- 
breiding van de Schildkerk , met situatieschets, 1924. 

1492-1507. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op de volkshuisvesting per rubriek geordend volgens 
een in 1928 in werking getreden registratuurplan, met enkele 
retroacta van in 1928 aan de orde zijnde zaken, 1927-1932. 

2 pakken en 
14 omslagen 

N 
. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv , nr. 267 

.. 
1492. Coderrr , 60/111: "Bouw- en woningtoezicht - Personeel, 

1927-1932. 

1493. Codenr , 60/112: "Bouw- en woningtoezicht ingevolge 
artikel 9 der WoningwetlI, 1928-1929. 5 stukken in 

1 omslag 

1494. Codenr. 60/121: "Bouwvez-or dènin g - Wijziging, aan- 
vulling of vernieuwing 11 

, 1927-1932. 

1495. Codenr. 60/122: 
1927-1932. 

11 

Bouwverordening Rooilijnen 11 

, 

1 pak 

1496. Codenr , 60/123: "Bouwveror-dening - Nieuwbouw"; n.l. 
het verlenen van vergunningen tot nieuwbouw van hui- 
zen en tot het voor eigen rekening verharden van ver- 
bindingswegen, 1927-1931. 

1497. Codenr. 60/124: "Bouwveror denfng - Verbouwing, ver- 
plaatsing of ingebruikneming van gebouwen 11, inhou- 
dende uitsluitend stukken betrekking hebbende op het 
verlenen van vergunningen tot de verbouw van wonin- 
gen, 1927-1932. 1 pak 

1498. Codenr. 60/125: 11 Bouwverordening Stichting van 
noodwoningen, loodsen, bergplaatsen enz. 11, 1928-1931. 

1499. Codenr. 60/132: "Ultvoertng der Woningwet - Onbe- 
woonbaar-verk.larfng "; 1929-1931. 
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1500. Codenr. 60/133: "Uitvoering der Woningwet - Ontrui- 
ming. sluiting. afbraak 11. 1927. 2 stukken in 

1 omslag 

1501. Codenr. 60/141: 
1930-1931. 

11 Uitbreidingsplannen Algemeen 11 

. 

7 stukken in 
1 omslag 

1502. Codenr. 60/142: 
mlng "; 1931. 

"Uitbr-eidlngsplannen - Totstandko- 
4 stukken in 
1 omslag 

N.B. 
De stukken betrekking hebbende op codenr. 60/143 
"Uîtbr-etding splannen - Orrteigerrlng " zijn overgebracht 
naar het volgens de registratuur kode VNG geordende 
archiefgedeelte van ná 1931. 

1503. Codenr. 60/151: llWoningbouw met rijkssteun - Voor- 
schriften en bekendmakingen 11. 1928-1932. 

1504. Codenr. 60/161: llWoningbouw met gemeentesteun - Wo- 
ningbouwver-enigfngen ", 1928-1930. 3 stukken in 

1 omslag 

1505. Codenr , 60/162: llWoningbouw met 
Bouwvoorschotten 11 

. 

gemeen testeun 
3 stukken in 
1 omslag 

1506. Codenr. 60/163: "Woningbouw met gemeentesteun 
Bouwplannen enz. 11. houdende een circulaire met aan- 
bod van de N. V. Maatschappij tot verkrijging van een 
goedkope woning. 1931. 1 stuk in 

omslag 

1507. Codenr. 60/24: "Volkshuisvesttng - Premiebouw 11 

. 

1929-1930. 3 stukken 
in 1 omslag 

b. Woningtoezicht. 

1508. Verordening op het bouwen. planten enz. in de gemeente 
Rijssen. 1882. 1 stuk 

1509. Bouwverordeningen ter uitvoering van de Woningwet voor de 
gemeente Rijssen. met latere wijzigingen. 1892. 1903. 1905. 
1913. 1 omslag 

1510. Register van veranderde en gesloopte gebouwen. 1914-1922. 
1 katern 

1511. Stukken betreffende de aan- en verbouw van de Eskerk met 
situatietekening. 1926. 1 omslag 

c , Woningnood en woningbouw. 

1512. Stukken betreffende de bouw van woningen met rijksvoor- 
schot in het kader van de gemeentelijke woningbouw en be- 
treffende de vaststelling en uitbetaling van deze voorschot- 
ten. 1910. 1919-1927. 1 omslag 

1513. Stukken betreffende de bouw van woningen aan de weg naar 
Nijverdal. 1919. 1921. 1 omslag 
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1514. Stukken betreffende de woningnood en de bouw van ge- 
meentewoningen, 1920-1923. 1 omslag 

1515. Stukken betreffende de opheffing van de R. K. -woningbouw- 
vereniging St. Joseph, 1924-1927. 1 omslag 

XII. Waterstaat. 

N.B. Zie ook inv.nrs. 1546 en 1556. 

1516. Ledenlijst der Rijssense leden van de Vereniging tot het 
naspeuren der oorzaken van de gebrekkigen toestand der 
waterleidingen in Twente en tot het beramen van maatregelen 
om die toestand te verbeteren, met bewijs van lidmaatschap 
van één van hen, 1868. 2 stukken in 

1 omslag 

1517. Concept-wijzigingen van het reglement voor het waterschap 
"De Regge" , 1927 (gestencild). 1 stuk 

1518. Keur op het onderhoud, het gebruik en het beheer van de 
waterkeringen en de daartoe behorende werken in het water- 
schap "De Regge" , met bijgaand ontwerp, 1927 (gestencild 
en gedrukt). 1 omslag 

XIII. Verkeer en vervoer. 

a. Algemeen. 

1519-1526. Stukken, ingekomen bij en minuten van stukken, verzonden 
door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op verkeer 
en vervoer, per rubriek geordend volgens een ten dele van 
het alfabet uitgaand, ca. 1920 in werking getreden registra- 
tuurplan, 1920-1924. 8 omslagen 
N 

. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan invnr. 265. 

1519. Codenr. V 4/11: "Motor- en rijwielverkeer (Uitvoering 
der wet) ", houdende een overzicht van het automobiel- 
verkeer in de gemeente, 1923. 1 stuk in 

omslag 

1520. Codenr. V 4/12: "Motor- en rijwielverkeer (Afgesloten 
rijwegen)", 1920. 

1521. Codenr. V 4/13: "Motor- en rijwielverkeer (Maximum- 
snelheid) 11 

i. c 
, op wegen binnen de bebouwde kom der 

gemeente, 1921, 1923. 

1522. Codenr. V 4/14: "Motor- en rijwielwet (Autobusdien- 
sten)", houdende stukken betreffende de oprichting 
van autobusdiensten, die ook Rijssen aandoen, 1923- 
1924. 

1523. Coderrr , 
V 4/21: "Luchtverkeer (Noodlandingsterrein) ", 

houdende stukken betreffende de overeenkomst tussen 
de gemeente en de Rijkswaterstaat inzake het noodlan- 
dingsterrein op de gemeenteweide "De Mors" voor 
vliegtuigen op de route Schiphol-Hamburg, 1920-1922. 

1524. Coderrr , 
V 4/31: "Spoorwegen (Dienstregelingen) 11 

te- 
vens houdende stukken betreffende de toestand van de 
perrons van het station te Rijssen, 1922-1923. 
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1525. Codenr , 
V 4/32: "Spoorwegen (Afsluiting van over- 

wegen)", 1921-1924. 

1526. Codenr. V 4/33: "Spoorwegen (Aandelen in spoorweg- 
maatschappijen)" i. c 

, in de Koninklijke Nederlandsche 
Locaalspoorweg Maatschappij, 1920. 

1527-1530. Dossierarchief stukken ingekomen bij en minuten van stukken 
verzonden door het gemeentebestuur, betrekking hebbende 
op verkeer en vervoer per rubriek geordend volgens een in 
1928 in werking getreden registratuurplan met enkele re- 
troacta van in 1928 aan de orde zijnde zaken, 1927-1932. 

4 omslagen 
N 

. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv , nr. 267. 

1527. Coderrr , 110/251: "Verkeer op wegen", houdende stuk- 
ken betreffende het plaatsen van verkeers- en plaats- 
naamborden en het verschaffen van inlichtingen betref- 
fende de brug over de Regge, 1928. 6 stukken in 

1 omslag. 

1528. Codenr. 110/525: "Spoor- en tramwegen", houdende 
een stuk betreffende de inrichting van een besteldienst 
door de firma Van Gend en Loos aan het station van 
de gemeente, 1932. 1 stuk in 

omslag 

1529. Codenr. 110/253: "Verkeer ter water", houdende stuk- 
ken betreffende de kanalistie van de Regge, 1927- 
1932. 

1530. Codenr. 110/254: "Luchtverkeer", 1928-1931. 

s. Landwegen. 

1. Zorg voor wegen en waterovergangen. 

1531. Stukken ingekomen bij de Commissie van het 2e gedeelte van 
de kunstweg van Ommen naar Goor te Rijssen, betreffende 
de jaarrekening en begroting en het gewone onderhoud van 
die weg, 1859, 1865, 1870, 1873, 1881, 1909. 1 omslag 

1532. Stukken betreffende aanvragen van vergunningen en onthef- 
fingen tot het maken van uitwegen, het leggen van gasbui- 
zen en duikers, het maken van waterleidingen, het dempen 
van sloten en het leggen van gas- en waterleidingsbuizen en 
elektriciteitskabels aan of bij percelen, gelegen aan de 
rijksweg van Holten naar Wierden, genummerd nrs. 1-42, met 
bijbehorende tafel, 1864-1931. 1 pak 

1533. Proces-verbaal van de ontduiking van de betaling van rech- 
ten aan de tol nr. 1 in de weg van Goor naar Zutphen door 
de landbouwer Hendrikus Wientjes uit Markelo, op gemaakt 
door de rijkstolgaarder, Johannes Kramer, 1867. 

1 stuk 
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1534. Voorwaarden waarop door de commissarissen over de straat- 
wegen van Deventer naar Oldenzaal, van Deventer naar 
Zwolle, van Deventer naar Voorst en van Holten naar Wier- 
den de heffing van tollen met het gebruik van de tolhuizen 
met bijbehorende tuinen zal worden verpacht, 1871, 1874, 
1880, 1883, 1889 (gedrukt). 5 katernen in 

1 omslag 

1535. Stukken betreffende de onenigheid aangaande tolvrijdom 
tussen J. H. C. de Koning, zuive1fabrikant te Goor en de 
tolgaarster van de tol aan de Barlose brug in de weg van 
Ommen naar Goor, 1895-1896. 4 stukken in 

1 omslag 

1536. Stukken betreffende de aanleg en de overdracht aan de pro- 
vincie van de nieuwe kunstweg van Rijssen over EIsen naar 
Markelo, 1924-1927. 

2. Toezicht op wegen, water- en spoorwegovergangen en het 
verkeer en vervoer daarover. 

1537. Reglement op de wegen en voetpaden in Overijssel, 1910 (ge- 
drukt) 1 katern 

1538. Leggers van rijks-, provinciale- en plaatselijke wegen van de 
2e en 3e klas resp. in Overijssel en te Rijssen, 1833-1835. 

1 pak 

1539. Stukken betreffende het geschil tussen het gemeentebestuur 
en de minister van waterstaat inzake het opheffen van de 
bewaakte spoorwegovergang in de weg Deventer-Almelo, 
1924-1926. 1 omslag 

1540. Stukken betreffende het sluiten van de ophaalbrug over de 
Regge in de rijksweg van Holten naar Rijssen, 1924. 

1 omslag 

1541. Verordeningen betreffende het verkeer van motorrijtuigen en 
rijwielen op wegen binnen de bebouwde kom der gemeente, 
1902, 1912. 1 omslag 

1542. Register betreffende de aanschrijvingen inzake motorrijtuigen 
en van de opgaven der verleende vergunningen tot het be- 
rijden van rijkswegen, 1902. 1 katern 

1543. Stukken betreffende de verschillende autobusdiensten van en 
naar Rijssen, 1924-1925. 1 omslag 

c, Spoorwegen. 

1544. Akte van verkoop van grond aan de Kon. N ed. Locaalspoor- 
weg Maatschappij te Apeldoorn, met akte van rectifikatie, 
1886, 1890. 1 omslag 

1545. Instruktie voor de besteller van goederen en telegrammen 
van de Kon. Ned. Locaalspoorweg te Rijssen, met latere 
daarin aangebrachte wijzigingen, 1888, 1916. 1 stuk 

1546. Stukken betreffende de afwatering van de Mors en de ver- 
koop en ruiling van gemeentegronden en stukken waterlei- 
ding aldaar in verband met de aanleg van de spoorlijn 
Neede-Hellendoorn, 1900, 1905, 1907, 1910-1912. 

1 omslag 
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1547. Akte van inpandgeving van een aandeel, groot 1.000 gulden 
door de Locaalspoorweg Maatschappij Neede-Hellendoorn aan 
de gemeente Rijssen ter zekerheidsstelling voor de nakoming 
van de bij de aankoop van gemeentegronden door deze maat- 
schappij ten opzichte van de gemeente aangegane verplichtin- 
gen, met stukken uit 1910, waaruit blijkt dat het pand door 
de N.V. terug is ontvangen, 1907, 1910. 1 omslag 

1548. Stukken betreffende de verlegging van de spoorlijn ten be- 
hoeve van de firma Ter Horst & Co, 1920. 1 omslag 

a. Waterwegen. 

1. Verbetering van de Regge (Schipbeek en Berkel). 

aa , Algemeen. 

1549. Schrijven van de Commissie uit de raad der stad Deventer, 
belast met het ontwerpen van een plan tot het bevaarbaar 
maken van de Schipbeek en de Regge aan de gemeente Rijs- 
sen, met concept van het daarop verzonden antwoord, 1837. 

2 stukken in 
1 omslag 

N.B. 
Het eerstgenoemde ingekomen stuk is geagendeerd 24 novem- 
ber 1837, nr. 204. 

bb , Commissie tot verbetering der Regge (en Berkel). 

1550. Notulen van de vergaderingen der Commissie tot verbetering 
der Regge, samengesteld uit vertegenwoordigers der gemeen- 
ten Rijssen, Goor en Wierden, 1860. 1 katern 

1551. Stukken ingekomen bij de burgemeester van Rijssen als se- 
cretaris van de Commissie tot verbetering der Regge uit de 
besturen der gemeenten Rijssen, Goor en Wierden, later de 
Commissie tot verbetering en kanalisatie van Regge en 
Berkel, samengesteld uit vertegenwoordigers van 16 ge- 
meenten, 1858-1872. 1 pak 

1552 
.. Concepten van verzonden stukken en van notulen van verga- 

deringen van de gezamenlijke gemeentebesturen van Rijssen, 
Goor, Wierden en Markelo en van de Commissie tot verbete- 
ring der Regge betreffende het indienen van een plan tot 
verbetering der Regge en de verbinding van deze rivier met 
de zijtak naar Almelo van de bestaande kanaalverbinding van 
Zwolle naar Twenthe langs de Hollandergraven , 1859-1860. 

1 pak 

1553. Nota-ontwerp en plan tot verbetering van de Regge en de 
verbinding van die rivier met de zijtak naar Almelo en het 
bestaande kanaal van Zwolle naar Twenthe langs de Hol- 
landergraven, met bijlagen, 1859-1860. 1 pak 

1554. Overzicht der werken tot verbetering en kanalisatie van 
Berkel en Regge met zijkanalen naar Neede en Haaksbergen 
en kanalen van Lochem naar Almelo en Rijssen (plan 
Stieltjes) met begrotingen voor het opmaken der plannen en 
de uitvoering der werken, met memories van toelichting, 
1863-1871. 1 omslag 
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2. Overige stukken. 

1555. Verzoek van een aantal neringdoenden te Rijssen aan het 
gemeentebestuur om de plannen voor het maken van een aar- 
den baan zó uit te voeren dat tegelijk een kanaal daarlangs 
gegraven en daarbij een los- en laadplaats gemaakt wordt, 
met hiertoe strekkende begroting en een concept voor een 
bestek en voorwaarden van aanbesteding door de Raad der 
gemeente, 1840 en z s 

d 
, 

1 katern en 
2 stukken in 
1 omslag 

1556. Copie van een schrijven van de graaf van Rechteren te 
Almelo aan gedeputeerde staten van Overijssel op hun vraag 
betreffende "plaatseltjke gebruiken waardoor de handel of het 
vertier geacht kan worden bemoeilijkt te zijn 11 

aangaande het 
schutten van water en het betalen van watertol bij de water- 
molen en de brug in de Regge bij Schuilenburg , 1841. 

1 stuk 
N.B. Zie ook Invvnr , 

1 N.B. sub a ZIe. 

1557. Verslag van de ingenieur-direkteur der Overijsselsche kana- 
lisatie maatschappij over de kanalisatie in het oostelijk ge- 
deelte van de provincie Overijssel, 1858. 1 katern 

1558. Verslag aan de aandeelhouders der Overijsselsche kanalisatie 
maatschappij, 1867. 1 katern 

1559. Verslag der Staatskommissie , ingesteld bij K. B. van 3 maart 
1914 nummer 4 om te onderzoeken welk tracé uit technisch 
en ekonomisch oogpunt het meest in aanmerking komt voor 
een kanaal tot verbinding van Twenthe met de scheepvaart- 
wegen in Nederland, 1917 (gedrukt). 1 deel 

1560. Plan voor het maken van een laad- en losplaats aan de zijtak 
naar Almelo van het Twenthekanaal ten behoeve van Rijssen, 
Nijverdal en Wierden, met concept van een begeleidend 
schrijven van het gemeentebestuur van Hellendoorn aan de 
minister van Waterstaat, 1931. 1 omslag 

e. Luchtverkeer. 

1561. Stukken betreffende het houden van een vliegdemonstratie op 
de gemeenteweiden van Rijssen, 1924. 1 omslag 

1562. Stukken betreffende de noodlandingsterreinen voor de bur- 
gerluchtvaart op het terrein van de gemeente, genaamd IlDe 
Mors 11, 1924-1927. 1 omslag 

XIV. Ekonomische zaken. 

a. Algemeen. 

1563-1578. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden 
door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op ekono- 
mische aangelegenheden, wettelijke tijd en postverkeer, per 
rubriek geordend volgens een ten dele van het alfabet uit- 
gaand, ca. 1920 in werking getreden registratuurplan, met 
enkele daaraan voorafgaande stukken en retroacta van in 
1920 aan de orde zijnde zaken, 1909, 1911-1912, 1914-1917, 
1919-1924. 16 omslagen 
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1563. Codenr , 
G 1/61: "Exploitatie van het veemarktterrein 

(Uitvoering der Veewet ) " houdende stukken betreffen- 
de de invoering van die wet en de verordeningen en 
problemen rond de instelling van een paardenmarkt te 
Rijssen, 1922-1923. 

1564. Coderrr , 
G 1/62: "Exploitatie van het veemarktterrein 

(Markten in de gemeente)" houdende stukken betref- 
fende de paarden-, vee- en eiermarkt in de gemeente, 
1920-1924. 

1565. Codenr , 
L 2/1: "Wettelijke tijd" houdende stukken 

betreffende de pogingen, die aangewend zijn om de 
zomertijd af te schaffen, 1922. 

1566. Codenr , 
L 2/21: "Landbouw, tuinbouw, bosbouw, 

fruitteelt, veeteelt (Uitvoering der Landarbeiderswet) ", 
1920, 1922. 

1567. Coderrr , 
L 2/22: "Landbouw, tuinbouw, bosbouw, 

fruitteelft, veeteelt (Veeverbetering) ", houdende 
stukken betreffende een aan de Onderlinge schapen- 
en geiten (fok) vereniging "De Samenwerking" ver- 
leende subsidie en het verleende recht van opstal op 
gemeentegrond, 1921. 

1568. Coderrr , 
L 2/22: "Landbouw, tuinbouw, bosbouw, 

fruitteelt, veeteelt (Veeverbetering )" houdene stukken 
betreffende een subsidie-aanvrage hiervoor door de 
weduwe Smalbrugge in verband met de aankoop van 
een IJsselstier, 1923-1924. 

1569. Codenr , 
L 2/24: "Landbouw, tuinbouw, bosbouw, 

fruitteelt, veeteelt (Jacht en visserij)" houdende 
stukken betreffende het verlenen van vergunningen 
ingevolge de jachtwet voor het jagen op schadelijk wild 
in de gemeente, 1920-1924. 

1570. Codenr , 
L 2/31: "Nijverheid en handel (Kamers van 

koophandel)" i. c 
, die te Rijssen, haar reorganisatie, 

alsmede stukken betreffende de K. v , K. te Hengelo met 
opgaven voor het jaarverslag, 1920-1923. 

1571. Coderrr , 
L 2/32: "Nijverheid en handel (Tussenpersoon 

voor de handel)" houdende stukken betreffende de 
aanstelling van H 

. J. Tusveld als makelaar in onroe- 
rende goederen, 1922. 

1572. Coderrr , 
L 2/331: "Nijverheid en handel (IJk en her- 

ijk)", 1921-1923. 

1573. Codenr , 
L 2/333: "Nijverheid en handel (Waarborg van 

gouden en zilveren werken)", 1920, 1922. 

1574. Coderrr , 
L 2/34: "Nijverheid en handel (Bevordering)" 

houdende stukken betreffende het verzoek van de fir- 
ma Ter Horst het predikaat "Koninklijke" te mogen 
voeren, 1923. 

1575. Coderrr , 
L 2/351: "Postverkeer etc. (Posterijen)", hou- 

dende stukken betreffende de bestelling van post op 
zondag, 1920. 
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1576. Coderrr , 
L 2/352: "Postverkeer etc. (Telegrafie en 

telefonie)" houdende stukken betreffende de beëindi- 
ging van de bezorging van telegrammen door de Hol- 
landsche IJzeren spoorweg maatschappij, 1920. 

1577. Codenr , 
L 2/353: "Postverkeer etc. (Draadloze telegra- 

fieen telefonie)" houdende een schrijven van Post en 
telegraafdienst waarin aan twee Rijssenaren toestem- 
ming wordt verleend een radio-telegrafische of 
telefonische ontvanginrichting te houden, 1924. 

1578. Coderrr , 
V 3/1: "Besmettelijke veeziekten", houdende 

stukken betreffende de konstatering van miltvuur, 
mond- en klauwzeer, hondsdolheid en schapenschurft, 
1920-1924. 

b 
, Bodemproduktie , veeteelt, jacht- en visserij. 

1. Algemeen. 
1579-1596. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 

ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op landbouw en veeteelt, jacht en visserij, per 
rubriek geordend volgens een in 1928 in werking getreden 
registratuurplan, met enkele retroacta van in 1928 aan de 
orde zijnde zaken, 1927-1932. 18 omslagen. 
N.B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan Inv vrrr , 267. 

1579. Coderrr , 100/U: "Statistiek van landbouw en veeteelt", 
houdende vragenlijsten en in te vullen staten van het 
ministerie van Binnenlandse zaken en Landbouw ten 
behoeve van de jaarverslagen over de landbouw en ten 
behoeve van de landbouwtelling uit het jaar 1930, met 
daartoe strekkende bijlagen, opgemaakt 1927-1932. 

1580. Codenr.. 100/22: "Bevordering van de land- en tuin- 
bouw - Landarbeiderswet" , 1928-1931. 6 stukken in 

1 omslag 
1581. Codenr. 100/23: "Bevordering van de land- en tuin- 

bouw - Subsidies", houdende een verzoek daartoe van 
de Nederlandsche heidemaatschappij , 1930. 

2 stukken in 
1 omslag 

1582. Codenr , 100/241: "Jacht en visserij - Uitvoering vo- 
gelwet" , inhoudende stukken betreffende het verlenen 
van afschietvergunningen op eigen terein van bepaalde 
vogelsoorten bij gebleken schade, 1927-1931. 

1583. Codenr. 100/242: "Jacht en visserij - Jachtakten", 
1928-1932. 

1584. Codenr. 100/243: "Jacht en visserij - Schieten van 
schadelijk gedierte", houdende stukken betreffende het 
verlenen van vergunningen daartoe, 1928-1931. 

1585. Codenr. 100/244: "Jacht en visserij - Jagen en frette- 
ren op gemeentegronden", houdende stukken betref- 
fende het verlenen van vergunningen daartoe, 1927- 
1932. 

1586. Coderrr , 100/246: "Jacht en visserij - Voorschriften en 
bekendmakingen", 1927-1931. 
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1587. Coderrr , 100/247: "Jacht en visserij - Uitvoering der 
Jachtwet", 1929-1932. 

1588. Coderrr , 100/25 "Bevordering van land- en tuinbouw - 

Plantenziekten", 1929-1931. 5 stukken in 
1 omslag 

1589. Codenr. 100/26: "Bevordering van de land- en tuin- 
bouw - Tarwewet" , 1931. 5 stukken in 

1 omslag 

1590. Coderrr , 100/311: "Bestrijding van dierenziekten - Be- 
smettelijke veeziekten", 1928-1931. 

1591. Codenr. 100/312: "Bestrijding van dierenziekten - On- 
bruikbaarmaking van gestorven dieren (destruktor)", 
1927-1932. 

1592. Codenr , 200/3131: "Veeartsenijkundig en ander toezicht 
- Personeel", 1928-1931. 

1593. Codenr. 100/3132: "Veeartsenijkundig en ander toezicht 
- Markttoezicht" , 1928-1931. 8 stukken in 

1 omslag 

1594. Codenr. 100/3133: "Veeartsenijkundig en ander toezicht 
- Stal- en melkkontrole" , 1928-1931. 

1595. Codenr , 100/314: "Bevordering 
derhorzel ", houdende stukken 
din g hiervan, 1929. 

van de veeteelt - Run- 
betreffende de bestrij- 

3 stukken in 
1 omslag 

1596. Codenr , 100/321: "Bevordering van de 
sidies veeverbetering ", 1928-1930. 

veeteelt - Sub- 
1 katern en 
4 stukken in 
1 omslag 

2. Landbouw, bosbouw J bestrijding van plagen en 
schadelijk gedierte. 

1597-1600. Verslagen van de landbouw, 1866-1918. 2 omslagen en 
2 pakken 

1597. 1866-1874. 1 omslag 

1598. 1875-1888. 1 omslag 

1599. 1889-1897. 1 pak 

1600. 1898-1918. 1 pak 

1601. Rapport over de proefvelden, vanwege de regering, volgens 
opdracht van het Bestuur der Twentsche maatschappij van 
landbouw, in de zomer van 1890 in verschillende gemeenten 
van Twenthe aangelegd, 1890 (gedrukt). 1 katern 

1602. Verordening ter voorkoming van schade door de dennen- 
scheerder (vliegworm) , de rups van de nonvlieger en andere 
schadelijke insekten in de gemeente Rijssen, 1909 (getypt). 

1 stuk in 
omslag 
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1603. Verordening op het vangen van mollen in de gemeente Rijs- 
sen, 1912 (getypt). 1 stuk 

1604. Stukken betreffende de instelling van de landbouwkommissie, 
1922. 1 omslag 

1605. Stukken betreffende het verlenen van subsidie in het belang 
van de verbetering van de landbouw aan de Coöperatieve 
Aankoopvereniging Notter/Zuna, 1922. 1 omslag 

1606. Stukken betreffende de aanleg van bossen bij de stad, 1929- 
1931. 1 omslag 

3. Veeteelt, veemarkten. 

1607. Instrukties voor de gemeentelijke veearts, belast met het 
toezicht op veemarkten, voor de keuringsveearts (hoofd van 
dienst) en voor de ambtenaren belast met het toezicht op 
veemarkten, met bijgaande modellen en voorbeelden, 1907 en 
z 

, 
d 

, 
1 omslag 

1608. Verordening op het voederen van vee met rogge of rogge- 
brood in de gemeente Rijssen, 1915 (getypt). 1 stuk in 

omslag 

1609. Aanvrage van subsidie voor de Geiten- en schapenvereni- 
ging, 1925. 2 stukken in 

1 omslag 

1610. Stukken betreffende de subsidiëring van pluimveetentoon- 
stellingen en houders van fok- en springstieren , 192 5 -192 7 

. 

1 omslag 

4. Jacht. 

1611. Stukken betreffende de uitvoering van de jachtwet, 1924- 
1927. 1 omslag 

1612. Staten van vonnissen in verband met het overtreden van de 
jachtwet, 1924-1927. 1 omslag 

c , Handel, industrie, bankwezen, kommunikatie en wette- 
lijke tijd. 

1. Algemeen. 

1613-1620. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op handel, industrie, kommunikatie en wettelijke tijd, 
per rubriek geordend volgens een in 1928 in werking getre- 
den registratuurplan , met enkele retroacta van in 1928 aan 
de orde zijnde zaken, 1927-1932. 8 omslagen 
N.B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan invnr. 267. 

1613. Codenr. 110/211: "Nijverheid en handel - Kamer van 
koophandel: handelsregisterwet" , 1927. 3 stukken in 

1 omslag 

1614. Codenr. 110/231: "Posterijen", 1930-1932. 
6 stukken in 
1 omslag 
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1615. Coderrr , 110/232: "Telegrafie en telefonie", 1929-1932. 
7 stukken in 
1 omslag 

1616. Codenr. 110/233: "Radiodistributie", 1928-1931. 

1617. Coderrr , 110/234: "Bevordering van nijverheid en han- 
del - Markten en beurzen", 1931-1932. 2 stukken in 

1 omslag 

1618. Codenr. 110/235: "Bevordering van nijverheid en han- 
del - Algemene zaken", inhoudende stukken betreffen- 
de de voorkeur voor Nederlands fabrikaat, het gebruik 
van schelpkalk, alsmede stukken betreffende de ver- 
andering van bestekbepalingen bij de aanbesteding van 
openbare werken verband houdende met de afschaffing 
van borgstelling, de arbitrage in alle geschillen en de 
verlenging van de opleveringstermijn in geval van sta- 
king, 1927-1931. 

1619. Codenr. 110/236: "Bevordering van nijverheid en han- 
del - Spaar- en leenbanken", inhoudende circulaires 
van het Centraal bureau voor de statistiek betref- 
fende de statistiek der spaar- en leenbanken, 1928, 
1930. 2 stukken in 

1 omslag 

1620. Codenr. 110/24: "Zomertijd", 
betreffende de vervroeging van 
zomers van 1928-1931, alsmede 
wijzerplaten van de kerktoren 
aan de Haar, 1928-1931. 

houdende circulaires 
de wettelijke tijd in de 
de verlichting van de 
der nieuwe N.H.-kerk 

1621. Verslagen van de Kamer van koophandel 
Rijssen over de toestand van handel en 
over de jaren 1875, 1881, 1888, 1900, 1902. 

en fabrieken te 
nijverheid aldaar 

15 katernen 
in 1 pak 

2. Marktwegen , waag, visafslag. 

1622. Marktrapporten over de jaren 1883, 
1891-1892, 1894-1895. 

1886-1887, 1889, 
1 omslag 

1623. Overzicht van de te houden markten in 1920. 1 stuk 

1624. Politieverordening op de week- en 
gemeente Rijssen, 1878, 1881, 1914. 

jaarmarkten in 
3 stukken 
in omslag 

de 

1625. Verordeningen op de visafslag, regelende tevens de keuring 
van vis in de gemeente Rijssen, 1913-1914. 3 stukken in 

omslag 

1626. Instruktie voor de afslager aan de visafslag, ca. 1913. 
1 stuk 

1627. Verordening op de veemarkten, 1925 (met dubbel). 
1 omslag 

1628. Instruktie voor de waagmeester der gemeente, 1907. 
2 stukken in 
omslag 
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1629. Overzicht van het op de gemeentewaag gewogen vee, 1926. 
1 stuk 

1630. Verslagen van de waagmeester over 1927-1931. 1 omslag 

1631. Verzoek van de Vereniging tot bevordering van het markt- 
wezen en van plaatselijke belangen om het waaggebouw nabij 
het station te verbeteren, met negatief antwoord, 1930. 

1 omslag 
3. Detailhandel en ambachten. 

1632. Lijst van Rijssense klompenmakers, 1919. 1 stuk 

1633. Opgave van het aantal zaken in manufakturen, 1926. 
1 stuk 

1634. Op gave van het aantal schoenmakers, lederhandelaars e. d 
, in 

de gemeente, 1927. 1 stuk 

4. Verbruiksbeperking , distributie, crisiszaken . 

1635. Gemeenteverordening, regelende de winkelsluiting van 27 juni 
1913 en de daarvoor in de plaats tredende verordening tot 
bezuiniging van het gasverbruik van 8 december 1916 met la- 
tere wijzigingen en daartoe strekkende korrespondentie, 
1913, 1916-1919. 1 omslag 

1636. Verordening tot regeling van broodverkoop en broodverbruik 
in de gemeente Rijssen, 1914 (getypt). 1 stuk in 

omslag 

1637. Verordening voor de distributie van regeringsgoederen , 1917 
( getypt) . 

1 stuk in 
omslag 

1638. Telegrammen van de direkteur-generaal voor crisiszaken en 
de regeringskommissaris te Zwolle aan de burgemeester be- 
treffende het niet inleveren en op de zwarte markt brengen 
van granen door landbouwers binnen de gemeente, 1918. 

2 stukken in 
1 omslag 

5. Communikatie. 

1639. Brief van de PTT waarin mededeling wordt gedaan van het 
tijdstip waarop Rijssen telefoonkabels zal krijgen, 1924. 

1 stuk 

1640. Opgaven van personen die gebruik maken 
ontvanginrichting , 1926-1927. 

van een radio- 
1 omslag 

XV. Arbeid en werkelozenzorg . 

a. Algemeen. 
1641-1652. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken van stukken 

verzonden door het gemeentebestuur, betrekking hebbende 
op arbeid, sociale wetgeving en maatschappelijke zorg ten 
aanzien van werklozen, per rubriek geordend volgens een 
ten dele van het alfabet uitgaand, ca. 1920 in werking 
getreden registratuurplan , met een enkel daaraan vooraf- 
gaand retroactum van in 1920 aan de orde zijnde zaken, 
1919-1924. 12 omslagen 
N 

. B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie înv , nr. 265. 



- 116 - 

1641. Codenr s , 
A 1/11 en 1/12: "Arbeidswet (Algemene za- 

ken en vergunningen voor overwerk)", 1920-1923. 

1642. Coderrr , 
A 1/13: "Arbeidswet (Opgaven van bezochte 

inrichtingen door de politie)" houdende een overzicht 
van de bedrijven die in Rijssen gevestigd zijn, z 

, 
d 

, 

(ca. 1920). 

1643. Codenr. A 1/21: "Werkloosheidsverzekering en arbeids- 
bemiddeling (Werkverschaffing)", 1920-1922. 

1644. Codenr. A 1/22: 
beidsbemiddeling 
1917)", 1920. 

"Werkeloosheidsverzekering en ar- 
(Uitvoering werkloosheidsbesluit 

1645. Codenr. A 1/23: "Werkeloosheidsverzekering en ar- 
beidsbemiddeling (Steunverleningen) ", 1920-1923. 

1646. Codenr , 
A 1/23: "Werkeloosheidsverzekering en ar- 

beidsbemiddeling (Steunverleningen) " 

i.c. aan werk- 
nemers van de firma Ten Bos te Wierden, die ten ge- 
volge van een staking hun werk niet kunnen verrich- 
ten, 1923. 

1647. Coderrr , 
A 1/23: "Werkeloosheidsverzekering en ar- 

beidsbemiddeling (Steunver leningen) " i. c . aan "uit- 
getrokken" sigarenmakers, 1920-1923. 

1648. Codenr. A 1/23: "Werkeloosheidsverzekering en ar- 
beidsbemiddeling (Steunverleningen) " houdende stuk- 
ken betreffende een beroep van de gemeente tegen uit- 
keringen aan enkele werkloze bouwvakkers gedaan, 
1920-1921. - 

1649. Coderrr , 
A 1/25: "Werkeloosheidsverzekering en ar- 

beidsbemiddeling (Correspondent der arbeidsbemidde- 
ling) " houdende stukken betreffende de aanstelling 
daarvan, 1920-1924. 

1650. Codenr. A 1/26: lIWerkeloosheidsverzekering en ar- 
beidsbemiddeling (Wachtgeldregelingen)" i. c . die van 
de firma Ter Horst en Co , , 1921. 

1651. Codenr. A 1/26: "Werkeloosheidsverzekering en ar- 
beidsbemiddeling (Wachtgeldregelingen) 11 

i.c. voor de 
Rijssense werknemers van de Nederlandsche stoomble- 
kerij te Nijverdal, 1919-1920. 

1652. Codenr. A 1/26: 
beidsbemiddeling 
1923. 

lIWerkeloosheidsverzekering en ar- 
(Werkeloosheid, algemeen) 11, 1921- 

1653-1667. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op sociale wetgeving en arbeid, per rubriek geordend 
volgens een in 1928 in werking getreden registratuurplan , 

met enkele retroacta van in 1928 aan de orde zijnde zaken, 
1927-1932. 1 pak en 

14 omslagen 
N.B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan invnr. 267. 
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1653. Codenr. 110/11: "Sociale wetgeving - Ouderdomswet.", 
houdende een uitnodiging voor een tentoonsteIIing op 
het gebied der sociale verzekering in Nijverdal, 1928. 

2 stukken in 
1 omslag 

1654. Coderrr , 110/12: "Sociale wetgeving - Ongevallenwet.", 
inhoudende stukken betreffende de benoeming tot lid 
van de Raad van beroep (ongevallenverzekering), 
1929-1930. 

1655. Codenr. 110/13: "Sociale wetgeving - Invalrdltettswet ", 
1930-1931. 3 stukken in 

1 omslag 

1656. Codenr. 110/141: "Sociale wetgeving - Arbeidswet: al- 
gemene zaken 11, 1928-1932. 

1657. Codenr. 110/142: "Sociale wetgeving Arbeidswet: 
vergunningen voor overwerk 

11 
, 1929-1931. 

1658. Codenr. 110/143: "Sociale wetgeving - Naleving der 
Arbeidswet 11 

, houdende voornamelijk kwartaaloverzich- 
ten van de gekonstateerde overtredingen van de ar- 
beidswet en de veiligheidswet, 1927-1931. 

1659. Coderrr , 110/151: "Sociale wetgeving - 

wet en arbeidsbemiddeling, algemene 
1932. 

Werkeloosheids- 
aaken ", 1928- 

3 stukken in 
1 omslag 

1660. Codenr. 110/152: "Sociale wetgeving - Werkeloosheid 
algemeen 11 

, 1928-1931. 

1661. Coderrr , 110/153: "Sociale wetgeving - Werkverschaf- 
fin g 

" 
, 1929-1932. 

1662. Codenr 110/154: 11 Sociale wetgeving - Uitvoering wer- 
kelooshetdsbesluit ", 1928-1932. 1 pak 

1663. Codenr. 110/155: "Sociale wetgeving - Arbeidsbemidde- 
Iing "; 1928-1929. 3 stukken in 

1 omslag 

1664. Codenr. 110/156: 11 Sociale wetgeving - Correspondent- 
schap der arbeidsbemiddeling 11 

, 1927-1931. 

1665. Codenr. 110/157: "Sociale wetgeving - Arbeidsgeschil- 
Ienwet ", 1927. 1 stuk in 

omslag 

1666. Coderrr . 110/16: 11 Sociale wetgeving - Arbeid voor on- 
volwaardige arbeidskrachten 11 

, 1928-1931. 

1667. Codenr. 110/17: "Sociale wetgeving - Ztektewet '", 1929, 
1931. 4 stukken in 

1 omslag 
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b 
, Bestrijding van werkeloosheid, arbeidsbemiddeling. 

1668. Stukken betreffende de omvang van de werkeloosheid en de 
maatregelen daartegen te nemen, 1924-1926. 1 omslag 

1669. Verordening, regelende de samenstelling en de werking van 
de Commissie voor werkverschaffing, z 

, 
d 

, (gedrukt). 
1 stuk 

1670. Rapport van de gemeentelijke Commissie inzake de werkver- 
schaffing, die tot taak heeft de mogelijkheden hiervoor 
binnen de gemeente te onderzoeken, z i 

d 
, (ca. 1920). 

1 stuk in 
omslag 

1671. Stukken betreffende de kontrole op uitkeringen, verstrekt 
door de R.K.-bouwvakarbeidersbond "St. Joseph" , 1923- 
1924. 1 omslag 

1672. Notulen van de Commissie voor werkverschaffing, betrekking 
hebbende op de tewerkstelling van werklozen bij de nieuw- 
bouw van de R.K.-kerk aan de Rozengaarde, 1923. 

1 katern 
1673. Stukken, betreffende de moeilijkheden bij de tewerkstelling 

van werklozen bij de bouw van de Rooms-Katholieke kerk aan 
de Rozengaarde , 1924. 1 omslag 

1674. Jaarverslag van het korrespondentschap der intercommunale 
Arbeidsbemiddeling over 1924-1926 met korrespondentie over 
de omstandigheid dat over 1923 geen dergelijk verslag uit- 
gebracht is, 1924-1927. 1 omslag 

1675. Stukken betreffende het korrespondentschap der intercom- 
munale Arbeidsbemiddeling, 1926-1927. 1 omslag 

c . Arbeidstijden, overwerk en winkelsluiting. 

N.B. 
Zie ook onder afdeling XIV c 4: verbruiksbeperking , distri- 
butie, crisis zaken . 

1676. Uittreksel uit de Algemene politieverordening der gemeente 
Rijssen met bepalingen omtrent de winkelsluiting, z 

, 
d 

, 

1 stuk 

1677. Minuten van vergunningen tot het verrichten van overwerk 
in de werkplaatsen of fabrieken van Ter Horst, Pluim ers , 

Struik, Ten Bolscher, 1924-1927. 1 omslag 

----'-"' .. 

XVI. Maatschappelijke zorg en verzekeringswezen. 

a. Algemeen. 

1678-1681. Stukken, ingekomen bij en minuten van stukken, verzonden 
door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op maat- 
schappelijke zorg, geordend volgens een ten dele van het 
alfabet uitgaand ca. 1920 in werking getreden registratuur- 
plan met enkele oudere stukken en retroacta van in 1920 aan 
de orde zijnde zaken, 1907, 1909-1911, 1918, 1920-1924. 

4 omslagen 
N 

. B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie invnr. 265. 
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1678. Codenr. W 1/l: "Collecten 11 houdende stukken betref- 
fende kollekten welke door het kollege van B en W 

geweigerd zijn, 1920-1924. 

1679. Codenr , 
W 1/21 - 1/25: "Verpleging van krankzin- 

ntgen " (in gestichten), 1907, 1909, 1911, 1918, 1920- 
1924. 

1680. Codenr , 
W 1/26: "Ver'plegfng van krankzinnigen (Huis- 

verpleging van krankzinnigen en idioten)", houdende 
een overzicht, van krankzinnigen, onnozelen en idioten 
welke verpleegd worden buiten de daarvoor bestemde 
gestichten, 1922. I stuk in 

omslag 

1681. Codenr. W 1/4: "Voogdijraden" houdende stukken be- 
treffende de voogdij over de kinderen van Everhardus 
Jansen , waarbij de gemeente betrokken is, 1910, 1920- 
1922. 

1682-1696. Dossierarchief , stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken, verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op maatschappelijke zorg, per rubriek geordend vol- 
gens een in 1928 in werking getreden registratuurplan , met 
enkele retroacta van in 1928 aan de orde zijde zaken, 1919, 
1925-1932. I pak en 

14 omslagen 
N.B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan Invvnr , 267. 

1682. Codenr. 90/11: "Openb are weldadigheid - Voogdijra- 
den" en de Vereniging kinderzorg, inhoudende stukken 
betreffende de bemoeienis van deze organen met de 
ontzetting uit de ouderlijke macht en het plaatsen onder 
voogdijschap van minderjarige kinderen, 1927-1932. 

1683. Codenr. 90/12: "Openbar-e weldadigheid - Uitvoering 
der armenwet, armenstatistiek" , 1927-1932. 

1 pak 

1684. Codenr. 90/133: "Verp.legin g van krankzinnigen 
Provinciale en rijksbijdragen in de verpleegkosten 11 

, 

1925, 1928-1932. 

1685. Codenr. 90/134: "Verpleging van krankzinnigen - Bij- 
dragen van partikulieren in de verpleegkosten", bene- 
vens uitbetaling van de invaliditeitsrente van een ver- 
pleegde aan de gemeente te wiens laste deze verpleegd 
wordt, 1929-1931. 

1686. Codenr. 90/135: "Verpleging van krankzinnigen - Ver- 
lof en ontslag uit gestichten 11 

, 1927-1930. 

1687. Codenr , 90/136: "Ver'plegfng van krankzinnigen 
Huisverpleging van krankzinnigen, idioten en onno- 
zelen", houdende minuut staten met op gaven van deze 
bestemd voor Gedeputeerde Staten der provincie Over- 
ijssel, 1930-1932. 

1688. Codenr. 90/141: "Burgerlijk armbestuur - Algemene 
zaken 11, 1928-1930. 
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1689. Codenr. 90/142: "Burgerlijk armbestuur - Uitkeringen 
en ondersteuningen 11, 1928-1931. 

1690. Codenr. 90/15: "Openbare weldadigheid - Algemeen", 
1928-1931. 

1691. Codenr. 90/16: "Openbare weldadigheid - Hulpverle- 
ning bij rampen van algemenen aard 11 

, inhoudende 
stukken betreffende té nemen maatregelen bij water- 
snoden, 1928-1931. 

1692. Codenr , 90/21: "Par-ttkulfere weldadigheid - Schenkin- 
gen en legaten 11, inhoudende stukken betreffende de 
Ter Horst- Engberts-stichting, 1919. 2 stukken in 

I omslag 

1693. Codenr. 90/22: "Partfkuliere weldadigheid - Hulpverle- 
ning bij rampen van algemenen aard", 1928-1931. 

1694. Codenr. 90/232: 11 

Collecten - Inzamelingen door parti- 
kuliere personen of verenigingen 

11 

, 1928-1932. 

1695. Codenr. 90/233: "Collecten - Centraal archief en in- 
lichtingenbureau inzake maatschappelijk hulpbetoon", 
inhoudende door genoemd bureau verstrekte inlichtin- 
gen over malafide praktijken van geldinzamelende in- 
stellingen, verenigingen en personen, 1927-1932. 

1696. Codenr. 90/234: "Collecten - Inzamelingen door open- 
bare lichamen", 1928-1932. 

b 
. Inzamelingen voor sociale doeleinden. 

1697. Stukken betreffende aangevraagde huis-aan-huis kollekten, 
1924-1927. I omslag 

c , Zorg voor verschillende groepen. 

I. Algemeen. 

1698. Lijst der op 1 januari 1911 in de gemeente aanwezige instel- 
lingen van weldadigheid, ingevolge artikel 3 der Armenwet, 
opgemaakt door burgemeester en wethouders, met bijlage, 
191 1. 2 stukken in 

I omslag 

1699. Statistische gegevens betreffende de armenverzorging door 
het gemeentebestuur en door instellingen van weldadigheid, 
1923-1929. 8 katernen in 

omslag 

1700. Stukken betreffende de werking van de 
1926. 

armenwet, 
I omslag 

1923- 

2. Bijstand behoevenden en zieken. 

1701. Register met enige los bijgevoegde vellen van besluiten tot 
het verlenen van onderstand op daartoe gedane verzoeken 
van hulpbehoevende personen, 1855-1859. I deel 
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1702. Stukken betreffende de aflossing van een hypotheek die door 
de gemeente Rijssen aan Wilhelmina Willemsen, weduwe van 
Gerrit Jan Schutte te Noetsele ter delging van haar schulden 
is verstrekt, 1863. 1 omslag 

1703. Lijst van bedeelden door de diaconie van de Gereformeerde 
kerk, 1920. 1 stuk 
N.B. Met potlood aanvullingen van enkele jaren later. 

1704. Stukken betreffende het verzoek van Rachel Pagrach in aan- 
merking te komen voor kosteloze geneeskundige behandeling, 
1924. 1 omslag 

1705. Stukken betreffende uitkeringen die door het Burgerlijk arm- 
bestuur gedaan zijn of nog gedaan zullen worden, 1924-1927. 

1 omslag 

1706. Stukken betreffende de kosten die ten laste van de gemeente 
en het Burgerlijk armbestuur zullen komen wanneer 
Jannes ten Hove zal worden geopereerd, 1925-1926. 

1 omslag 

3. Geesteszieken. 

1707. Stukken betreffende het zoeken naar de mogelijkheid van ge- 
zinsverpleging voor M. W. Grooten, die in de Rekkense in- 
richting voor zwakzinnigen verpleegd wordt, 1924-1926. 

1 omslag 

1708. Stukken betreffende de verpleging van krankzinnigen, 1925- 
1926. 1 omslag 

1709. Opgaven van de krankzinnigen, idioten en onnozelen die 
buiten een gesticht worden verpleegd, 1925-1929. 

1 omslag 

d 
, Uitingen van weldadigheid voor doelen buiten de 

gemeente bij bijzondere gelegenheden. 

1710. Kwitantie, gegeven door de gouverneur van de provincie 
Overijssel voor het gemeentebestuur wegens de ontvangst 
van f. 100,-- ter ondersteuning van de slachtoffers van een 
overstroming, 1825. 1 stuk 

1711. Stukken, betreffende bijdragen in weldadigheidsakties buiten 
de gemeente, onder andere het arme Drentse veenkind, 1924- 
1927. 1 omslag 

1712. Stukken betreffende de steunverlening aan getroffenen door 
natuurrampen in Nederland, ova , de storm bij Borculo, 1925. 

1 omslag 

e. Ziektekostenverzekering. 

1713. Overzicht van de ziekenfondsen in de 
1926. 

gemeente Rijssen, 
1 stuk 
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XVII. Culturele zaken, volksontwikkeling, volksopvoeding, recrea- 
tie, tourisme en religie. 

a. Algemeen. 

1714-1723. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden 
door het gemeentebestuur, betreffende historische en cultu- 
rele waarden, eervolle onderscheidingen, religie, volksont- 
wikkeling, volksfeesten, rekreatie en tourisme , per rubriek 
geordend volgens een tendele van het alfabet uitgaand ca. 
1920 in werking getreden registratuurplan , 1920-1923. 

10 omslagen 
N. B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie invnr. 265. 

1714. Codenr. E 1/2: "Ereblijken (Voor menslievend hulpbe- 
toon)", houdende stukken betreffende de toekenning 
van een onderscheiding door het Carnegie Heldenfonds 
voor Nederland aan J.G. Schönfeld Wichers, 1922. 

1715. Codenr. G 3/5: "Diver-sen (Collatierecht)'! , 1922. 

1716. Codenr. S 2: Il Schenkingen en legaten" houdende 
stukken betreffende de gemeentelijke bemiddeling bij 
de goedkeuring op de aanvaarding der schenkingen 
door de dames Tusveld en Hanstede, gedaan aan de 

R.K.- kerk van de H. Dionysius te Rijssen, 1921-1923. 

1717. Codenr. S 2: "Schenkingen en legaten" houdende 
stukken betreffende de schenking van een monumentale 
zitbank annex lantaarn aan de gemeente door de Ver- 
eniging ter bevordering van het marktwezen en de 
plaatselijke belangen, 1921. 

1718. Codenr. V 5: "Bevor-der-ing van het vreemdelingenver- 
keer" houdende stukken betreffende de bewegwijzering 
in de gemeente Rijssen, 1921. 

1719. Coderrr , 
V 5: "Bevordering van het vreemdelingen ver- 

keer "; houdende een circulaire met bijlage aan de Con- 
suls van de A.N. W.B. in Twenthe betreffende een ar- 
tikel in het bondsorgaan De Kampioen waarin Rijssen in 
een kwaad daglicht gesteld wordt, 1922.2 stukken in 

I omslag 

1720. Codenr. V 5: "Bevordering van het vreemdelingen ver- 
keez-" houdende een ingekomen brief betreffende de 
oprichting van de Bond voor vreemdelingenverkeer in 
Twen te, 1923. 1 stuk in 

omslag 

1721. Codenr. V 7/12: "Lichamelijke ontwikkeling (Padvin- 
derij)" houdende stukken betreffende het verzoek van 
de Christelijke padvinders organisatie te mogen kampe- 
ren in het Hollands Schwarzwald, met afwijzende be- 
schikking, 1923. 

1722. Codenr. V 7/311: "Volksfeesten (Gemeentesubstdles) " 

houdende stukken betreffende een aanvraag daarvoor 
door de Oranjevereniging in verband met te houden 
kinderfeesten op koninginnedag, 1920-1923. 



- 123 - 

1723. Codenr , 
V 7/33: "Ontspanning (Algemene zaken)" hou- 

dende stukken, betreffende de deelname van Rijssen 
aan de huldigingsfeesten rondom het 25-jarig rege- 
ringsjubileum van de koningin, 1923. 

1724-1732. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken, verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op volksontwikkeling, volksopvoeding en religie, per 
rubriek geordend volgens een in 1928 in werking getreden 
registratuurplan , met enkele retroacta van in 1928 aan de 
orde zijnde zaken, 1927-1932. 9 omslagen 
N.B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie inv.nr. 267. 

1724. Codenr , 70/111 : "Volksontwikkeling en ontspanning - 

Padvinderij", houdende stukken betreffende een kam- 
peervergunning , 1930. 2 stukken in 

1 omslag 

1725. Codenr , 70/112: "Volksontwikkeling en ontspanning - 

Bad- en zweminrichtingen", 1928-1930. 

1726. Codenr. 70/113: "Volksontwikkeling en ontspanning - 

Jeugdherbergen", houdende stukken betrekking heb- 
bende op een aanvrage om subsidie voor een te Delden 
op te richten jeugdherberg, 1929-1930. 

1727. Codenr. 70/212: "Volksontwikkeling en ontspanning - 

Bibliotheken en musea", 1927, 1929. 

1728. Codenr , 70/214: "Volksontwikkeling en ontspanning - 

Behoud van het karakter der gemeente", inhoudende 
korrespondentie met "Het Oversticht", Genootschap tot 
bevordering en instandhouding van het landelijk en 
stedelijk schoon in de provincie Overijssel, 1927-1931. 

1729. Codenr. 70/234: "Volksontwikkeling en ontspanning - 

Tentoonstellingen", tevens betrekking hebbende op 
congressen, wedstrijden op cultureel gebied, op 
muziekuitvoeringen, etc. 1930. 8 stukken in 

1 omslag 

1730. Codenr. 70/235: "Volksontwikkeling en ontspanning - 

Subsidies", 1928, 1930. 8 stukken 
in 1 omslag 

1731. Codenr , 70/311: "Volksontwikkeling en ontspanning - 

Subsidies voor volksfeesten", 1928-1930. 
7 stukken in 
1 omslag 

1732. Codenr , 70/4: "Erediensten", 1929-1932. 

b 
, Zorg voor monumenten en stedelijk schoon. 

1733. Korrespondentie met het openluchtmuseum te Arnhem, betref- 
fende de oude pottenbakkerij van Siegerink, 1925. 

1 omslag 

1734. Stukken betreffende de oprichting van het genootschap tot 
bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk 
schoon in de provincie Overijssel, Het Oversticht en de deel- 
name van de gemeente Rijssen daaraan, 1925, 1927. 1 omslag 
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1735. Stukken, betreffende het verzoek van het genootschap Het 
Oversticht de oude boerderijen op de Haar niet door moderne 
bouwsels te vervangen en de olie- en pelmolen te doen res- 
taureren, 1926-1927. 1 omslag 

1736. Stukken betreffende het geschil tussen de gemeente en het 
genootschap Het Oversticht inzake de uitvoering van de pro- 
vinciale verordening tot wering van ontsierende reklame, 
1926-1927. 1 omslag 

c 
, Herdenkingen. 

1737. Stukken betreffende het niet doorgaan van de voorgenomen 
herdenking van de mobilisatie van 1914, daar drie van de 
vier plaatselijke geestelijken hieraan hun medewerking ont- 
zegden, 1924. 1 omslag 

d 
, Sport. 

1738. Brieven, ingekomen van de Nederlandse zwembond houdende 
plannen tot de stichting van een zweminrichting, met stuk- 
ken betreffende de uitvoering daarvan, 1925-1927. 

1 omslag 

1739. Minuten van brieven verzonden door de burgemeester naar 
aanleiding van dagbladberichtjes over de uitvoering van het 
plan tot het stichten van een zwemschool te Rijssen, 1926. 

1 omslag 

e 
, Tourisme. 

1740. Briefwisseling met uitgeverij Langkamp inzake de herduk van 
de Gids voor Rijssen, 1929-1931. 1 omslag 
N.B. 
De stukken zijn geklassificeerd nr. 10/1251 volgens het in 
1928 in werking getreden registratuurplan (zie Inv s nr , 267). 

1741. Briefwisseling tussen de Bond voor vreemdelingenverkeer in 
Twenthe en de burgemeester van Rijssen, betreffende de op- 
richting van een plaatselijke Vereniging voor vreemdelingen- 
verkeer, 1930. 1 omslag 
N.B. 
Gekodeerd nr. 10/1252 volgens het in 1928 in werking getre- 
den registratuurplan (zie irrv s rrr , 267). 

1742. Rapporten van de Verkeershuiskommissie, ingesteld door de 
Bond voor vreemdelingenverkeer in Twenthe, betreffende de 
plaats van vestiging van het verkeershuis , z 

, 
d 

, (ca. 1930). 
3 stukken in 
1 omslag 

f 
, Ereblijken voor menslievend hulpbetoon. 

1743. Stukken, betreffende de aan Anton Johan Gerritsen ver- 
leende ereblijken, vanwege diens kordate optreden, waardoor 
twee mensen van de verdrinkingsdood zijn gered, 1924. 

1 omslag 
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g . Religie. 

1744. Briefwisseling naar aanleiding van enkele schenkingen aan de 
R.K.-kerk, 1925. 1 omslag 

1745. Opgave van gebouwen of lokalen, bestemd tot uitoefening 
van de openbare eredienst, z 

, 
d 

, (I926 of 1927). 
1 stuk 

XVII. Onderwijs. 

a. Algemeen. 

1746-1799. Stukken, ingekomen bij en minuten van stukken, verzonden 
door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op het on- 
derwijs, per rubriek geordend volgens een tendele van het 
alfabet uitgaand, ca. 1920 in werking getreden registra- 
tuurplan met enkele oudere stukken en retroacta van in 1920 

aan de orde zijnde zaken, 1914, 1916-1926. 2 pakken en 
52 omslagen 

N 
. B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie inv. nr. 265. 

1746. Codenr , 
0 1/111: "Toezicht op het lager onderwijs 

(Schoolcommissie)", houdende een "Verordening, rege- 
lende de inrichting en samenstelling van de commissie 
van plaatselijk toezicht", 1921. 

1747. Codenr. 0 1/112: "Toezicht op het lager onderwijs 
(Schoolcommissie) ", houdende verslagen en rapporten 
hiervan, 1923. 

1748. Codenr. 0 1/112: "Toezich t op het lager onderwijs 
(Oudercommissie)", houdende stukken, betreffende de 
werkzaamheden daarvan, 1921-1922, 1924. 

1749. Codenr. 0 1/121: "Toezicht op het lager onderwijs 
(Commissie tot wering van schoolverzuim)" houdende 
verslagen van werkzaamheden daarvan, 1920-1923. 

1750. Codenr. 0 1/121: "Toezicht op het lager onderwijs 
(Commissie tot wering van schoolverzuim)", houdende 
stukken betreffende de vergaderingen van deze com- 
missie, 1922. 

1751. Codenr. 0 1/121: "Toezicht op het lager onderwijs 
(Commissie tot wering van het schoolverzuim)", hou- 
dende stukken betreffende een wijziging van het huis- 
houdelijk reglement van deze kommissie, 1922. 

1752. Codenr , 
0 1/122: "Toezicht op het lager onderwijs 

(Leerplichtwet - Uitgereikte waarschuwingen)", 1920- 
1924. 

1753. Codenr. 0 1/123: "Toezicht op het lager onderwijs 
(Leerplichtwet - Uitvoering)", 1920-1924. 

1754. Codenr. 0 l{211: "Openbaar' lager onderwijs (Benoe- 
mingen personeel)" en ontslag, tevens betrekking heb- 
bende op het uitgebreid lager onderwijs, 1920-1924. 
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1755. Codenr. 0 1/212: "Openbaar lager onderwijs (Salaris- 
sen personeel)", houdende diverse verordeningen re- 
gelende de jaarwedden, de benoningen voor het geven 
van herhalingsonderwijs en het verlenen van verlof bij 
ziekte en ongesteldheid of andere verhindering, 1919 

(getypt) . 

1756. Codenr. 0 1/212: "Openbaar lager onderwijs (Salaris- 
sen personeel)", 1920-1924. 

1757. Codenr. 0 1/213: "Openbaar lager onderwijs (Ziekte- 
verlof personeel)", 1920-1923. 

1758. Coderrr , 
0 1/214: "Openbaar lager onderwijs (Vacanties 

personeel) ll, houdende stukken betreffende de sluiting 
van de Schildschool en de Haarschool in verband met 
een verbouwing, 1921. 

1759. Codenr. 0 1/215: "Openbaar lager onderwijs (Perso- 
neel, pensioenregelingen en mutattes) ", 1920-1924. 

1760. Codenr. 0 1/217: "Openbaar 
fing ingevolge artikel 45, 
namelijk van het verbod op 
funkties , 1922-1923. 

lager onderwijs (Onthef- 
2e lid L.O.-wet 1920)" 
't vervuIlen van neven- 

1761. Coderrr , 
0 1/211: "Openbaar lager onderwijs (Toelating 

op de Mulo-school)" i.c. van leerlingen uit de regio, 
1920-1921. 

1762. Codenr , 
0 1/222: "Openbaar lager onderwijs (Gemeen- 

schappelijke schoolregelingen met andere gemeenten" 
i.c. met de gemeenten Almelo, Holten, Wierden en 
Deventer, 1914, 1917, 1920-1921. 

1763. Coden r , 
0 1/232: "Openbaar lager onderwijs (School- 

meubelen, schoolbehoeften enz. ) 
" 

i. c , de levering 
daarvan voor de O.L.-scholen en voor de Mulo-school, 
1920-1926. 

1764. Codenr. 0 1/24: "Openbaar lager onderwijs (School- 
feesten) II i. c . het op de scholen gehouden feest naar 
aanleiding van het regeringsjubileum van de koningin, 
1923. 

1765. Codenr. 0 1/311: "Bijzonder lager onderwijs (Perso- 
neel, verklaringen ingevolge artikel 107c L.O.- wet 
1920}", 1921-1922. 

1766. Codenr. 0 1/321: "Bijzonder lager onderwijs (Exploita- 
tiekosten artikel 101 L.O.-wet, voorschotten)" I;c , 

voorschotregeling en jaarlijkse verrekening, 1922-1924. 

1767. Coderrr , 
0 1/324: "Bijzonder lager onderwijs (Bijdragen 

van en aan andere gemeenten}", houdende stukken be- 
treffende de uitkeringen van andere gemeenten ten be- 
hoeve van leerlingen van buiten de gemeente Rijssen, 
die daar de school bezoeken, 1921-1923. 

1768. Codenr. 0 1/331: "Bijzonder lager onderwijs (Geschatte 
waarde schoolgebouwen, vaststeIling van de bedra- 
gen}", 1921-1922. 
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1769. Codenr. 0 1/332: "Bijzonder lager onderwijs (Geschatte 
waarde schoolgebouwen, rentevergoeding)", 1921- 
1924. 

1770. Coderrr , 
0 1/333: "Bijzonder lager onderwijs (Geschatte 

waarde schoolgebouwen, bijdragen van en aan andere 
gemeenten), 1920, 1923-1924. 

1771. Codenr. 0 1/361: "Bijzonder lager onderwijs (Financiën 
- Mededelingen rijksvergoedingen) ", 1921-1923. 

1772. Codenrs. 0 1/411 - 1/412: "Vervolgonderwijs (Open- 
baar vervolgonderwijs - Benoemingen, salarissen, mu- 
taties en ontslag van personeel)", 1921-1922. 

1773. Coderrr , 
0 1/412: "Vervolgonderwijs (Openbaar ver- 

volgonderwijs - Rijksvergoedingen , staten A, B en 
C)", 1919-1923. 

1774. Codenr. 0 1/414: "Vervolgonderwijs (Openbaar ver- 
volgonderwijs - Leerplans , schoolbehoeften en leer- 
middelen)", met leerlingenlijst, 1920-1922. 

1775. Codenr. 0 1/414: "Vervolgonderwijs (Openbaar ver- 
volgonderwijs - Leerplans , schoolbehoeften en leer- 
middelen)" houdende een verordening op het vervolg- 
onderwijs met uitgebreid leerplan, 1920. 

1776. Codenr. 0 1/415: "Vervolgonderwijs (Openbaar ver- 
volgonderwijs - Overgang van herhalings- naar ver- 
volgonderwijs, vaststelling verordening enz. ) 

11 

hou- 
dende stukken betreffende de beëindiging van het her- 
halingsonderwijs, dat voortaan opgenomen wordt in het 
openbaar vervolgonderwijs, 1921-1923. 

1777. Codenr. 0 1/416: "Ver-volgon derwijs (Openbaar ver- 
volgonderwijs - Oprichting van burgeravondscholen) 11, 

houdende stukken betreffende een geschil van B. en 
W. met de Raad, betreffende de op te richten burger- 
avondschool (handelsavondschool) , 1919-1921. 

1778. Coderrr , 
0 1/416: "Vervolgonderwijs (Openbaar ver- 

volgonderwijs - Oprichting van burgeravondscholen) 11 

i.c. van een kursus vervolgonderwijs voor aanstaande 
land- en tuinbouwers, volksonderwijs genoemd, 1923. 

1779. Codenr. 0 1/417: 11 Vervolgonderwijs (Openbaar ver- 
volgonderwijs - Opheffing) 11, 1923. 

1780. Codenr. 0 1/421: 11 Vervolgonderwijs (Bijzonder ver- 
volgonderwijs - Inzending leerplan errz , 

) 11 

i. c , dat wat 
gegeven werd in de Haarschool, 1921-1922. 

1781. Codenr. 0 1/422: 11 Vervolgonderwijs (Bijzonder ver- 
volgonderwijs - Verrekening der kosten) 11, 1923. 

1782. Codenr. 0 1/51: "Voorber-eîdend lager onderwijs (Sub- 
sidies aan bewaarscholen) 11, 1920-1922. 

1783. Codenr. 0 1/52: "Voorber-eidend lager onderwijs (Toe- 
zicht)" op bewaar- en kleuterscholen, 1920- 1922. 
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1784. Codenr , 
0 1/62: "Orrderwijs , algemeen (Diversen) IJ, 

houdende stukken betreffende de uitvoering van arti- 
kel 24 van de L.O. -wet 1920, betreffende het aantal 
onderwijzers voor wie een hoofdakte verplicht is, 1921. 

1785. Codenr , 
0 1/62: "Onderwijs, algemeen (Diversen) IJ, 

houdende stukken betreffende de vorming van schooI- 
en werktuinen, 1920-1921. 

1786. Codenr , 
0 1/62: "Oriderwijs , algemeen (Diversen) IJ, 

houdende stukken betreffende de Mulo, 1923-1924. 

1787. Codenr , 
0 1/63: IJ Onderwijs, algemeen (Lichamelijke 

oefeningen) IJ, houdende stukken betreffende de onthef- 
fing van de verplichting in dat vak onderwijs te ge- 
ven, 1921. 

1788. Coderrr , 
0 1/64: IJ Onderwijs algemeen (Reorganisatie 

lager onderwijs) IJ, 1921-1922. 

1789. Codenr , 
0 1/64: "Oriderwijs , algemeen (Reorganisatie 

lager onderwijs) IJ, houdende stukken betreffende de 
reorganisatie van het Mulo-onderwijs, 1921-1922. 

1790. Codenr. 0 1/65: "On derwijs , algemeen (Wachtgelden) IJ 

i. c 
, een wachtgeldregeling voor mejuffrouw A. B. van 

Gelder , tijdelijk onderwijzeres aan de 2e O. L. -school te 
Rijssen, 1923. 

1791. Codenr s , 
0 2111, 2/13 & 2/15: IJ Onderwijs, financiën 

(Bijdragen aan alhier bestaande inrichtingen, voor- 
schotten daarop en bijdragen aan andere gemeenten)", 
houdende stukken betreffende de subsidiëring van de 
vaktekenschool te Rijssen, 1920-1923. 

1792. Codenr. 0 2/12: "Oriderwijs , financiën (Bijdragen aan 
ouders van elders schoolgaande kinderen)" i. c , aan 
ouders van kinderen die de ambachtsschool te Almelo 
bezoeken, 1922. 

1793. Codenrs. 0 2/13 - 2/14: "Onderwijs, financiën (Bij- 
dragen aan en van andere gemeenten) IJ i ;c , in verband 
met het volgen van nijverheidsonderwijs te Rijssen 
door kinderen van elders en van dit onderwijs elders 
door kinderen die te Rijssen woonachtig zijn, 1922- 
1923. 

1794. Codenr , 
0 2/15: IJ Onderwijs, financiën (Voorschotten 

aan alhier bestaande inrichtingen) IJ, 1916-1921. 
1 pak 

1795. Codenr. 0 2/26: "Algemene zaken (Onderwijs) IJ, hou- 
dende stukken betreffende de pogingen te komen tot 
de oprichting van een huishoudschool, 1920. 

1796. Coderrr . 
0 2/26: "Algemene zaken (Onderwijs)", hou- 

dende stukken betreffende de subsidiëring van de 
vaktekenschool, 1921-1924. 

1797. Coderrr , 
0 4/1: "Regeling met Almelo inzake de stich- 

tingskosten van de rijks h 
s 
b 

s s 
, IJ, 1918, 1923-1924. 

N.B. Zie ook inv i nr , 1865. 
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1798. Ccdenr , 
0 4/2: "Bijdragen aan andere gemeenten in- 

zake het middelbaar onderwijs", houdende stukken be- 
treffende een wijziging van de Wet op het middelbaar 
en hoger onderwijs, 1923. 

1799. Codenr , 
0 5/1: "Bijdr-agen aan andere gemeenten inge- 

volge artikel 8 quater Ie lid van de wet op het hoger 
onderwijs", 1923-1924. 

1800-1847. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken, verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op het onderwijs, per rubriek geordend volgens een 
in 1928 in werking getreden registratuurplan , met enkele 
retroacta van in 1928 aan de orde zijnde zaken, 1923-1932. 

48 omslagen 
N.B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan inv.nr. 267. 

1800. Codenr , 80/lIl: "Plaatselijk schooltoezicht (op het 
lager onderwijs) - Oudercommissiën 11, 1928. 

2 stukken in 
I omslag 

1801. Codenr , 80/lIZ: "Plaat selijk schooltoezicht (op het 
lager onderwijs) - Schoolcommissiën", 1927-1931. 

1802. Codenr , 80/lI3: "Plaatselijk schooltoezicht (op het 
lager onderwijs) - Schoolartsen", inhoudende circu- 
laires van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, 
afdeling Overijssel, betreffende de regeling van het 
geneeskundig schooltoezicht, 1927-1928. 

1803. Codenr , 80/121: "Leerplicht - Commissie ter wering 
van het schoolver-auim"; 1928-1932. 

1804. Codenr. 80/122: "Leerplicht - Schoolvoeding en -kle- 
ding 11, z 

, 
d 

, 
I stuk in 
omslag 

1805. Codenr. 80/123: "Uttvoezing der Leerplichtwet", 
1927-1932. 
N.B. 
De stukken betreffende codenr , 80/124 "Leerplicht - 

Vergoeding artikel 13 L 
. 

0 
. -we t" zijn gelichten over- 

gebrach t naar het volgens de registratuurcode V. N 
. G. 

geordende archiefgedeelte van ná 1931 en wel naar 
dossiernr. -1.851.2 07.2. 

1806. Codenr. 80/125: "Leerplicht - Onderwijs aan schip- 
per skindez-en ", 1928-1930. 6 stukken in 

I omslag 

1807. Codenr. 80/41: "Schoolgelden - Openbaar onderwijs", 
1928-1930. 

1808. Codenr. 80/43: II Schoolgelden - Schoolgeldverordening , 
wettelijke regeling der schoolgeldheffing ", 1929-1931. 

1809. Codenr. 80/5: "Wachtgelden", houdende uitsluitend 
circulaires met mededelingen van de minister en lijsten 
van op wachtgeld gestelde onderwijzers, 1927-1931. 
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1810. Codenr. 80/7: "Aangelegenheden alle scholen van de 
gemeente betreffende", 1929-1932. 

1811. Codenr , 81/1: "Voorbereidend lager onderwijs - Sub- 
sidie aan bewaarscholen", 1928, 1931. 3 stukken in 

1 omslag 

1812. Codenr , 81/2 "Voorbereidend lager onderwijs - Toe- 
zicht op bewaarscholen", 1931. 1 stuk in 

omslag 

1813. Codenr , 82/111: "Gebouwen en terreinen voor het 
openbaar lager en uitgebreid lager onderwijs 
Stichting, vernieuwing, verbouwing", 1931. 

1814. Codenr. 82/114: "Gebouwen en 
openbaar lager en uitgebreid lager 
lair en inventaris", 1929, 1931. 

terreinen voor het 
onderwijs - Meubi- 

5 stukken in 
1 omslag 

1815. Codenr. 82/116: "Gebouwen en terreinen van het open- 
baar lager en uitgebreid lager onderwijs - Dienstwonin- 
gen van onderwijzers", 1930. 1 stuk in 

omslag 

1816. Codenr. 82/117: "Gebouwen en terreinen van het open- 
baar lager en uitgebreid lager onderwijs - Opheffing 
van scholen", inhoudende stukken betreffende de op- 
heffing van de openbare school voor U.L.O., 1931. 

1817. Codenr , 82/121: "Organisatie van het lager en uitge- 
breid lager onderwijs - Leerplan voor het onderwijs in 
lichamelijke oefeningen", houdende stukken, betreffen- 
de de invoering van dit leervak en het verlenen van 
vrijstelling voor het geven van onderwijs hierin, 1927- 
1930. 

1818. Codenr. 82/122: "Organisatie van het openbaar lager 
en uitgebreid lager onderwijs - Toelating op scholen", 
houdende stukken betreffende een gemeenschappelijke 
regeling van de gemeente Rijssen met andere gemeen- 
ten tot de toelating van kinderen uit Rijssen op de 
openbare school voor U .L.O. te Deventer, 1931. 

1819. Codenr. 82/126: "Organisatie van het openbaar lager 
en uitgebreid lager onderwijs - Schoolbibliotheken", 
1931. 1 stuk in 

omslag 

1820. Codenr 82/131: "Personeel van het openbaar lager en 
uitgebreid lager onderwijs - Benoemingen (voordrach- 
ten en aanbevelingen)", 1927-1931. 

1821. Codenr. 82/132: "Personeel van het openbaar lager en 
uitgebreid lager onderwijs Salarissen en gratifi- 
catiën", 1925-1931. 
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1822. Codenr , 82/133: "Personeel van het openbaar lager en 
uitgebreid lager onderwijs - Vacanties, ziekteverlo- 
ven", houdende uitsluitend stukken met betrekking tot 
het aanvragen en verlenen van ziekteverlof aan onder- 
wijzend personeel, alsmede van de wijze waarop dit 
moet geschieden, 192 8-193 0 

. 
8 stukken in 
1 omslag 

1823. Codenr. 82/135: "Personeel 
uitgebreid lager onderwijs 
verbod op het waarnemen 
1928. 

van het openbaar lager en 
- Ontheffingen (van het 
van) nevenbetrekkingen", 

2 stukken in 
1 omslag 

1824. Codenr. 82/136: "Personeel van het openbaar lager en 
uitgebreid lager onderwijs - Ontslag", 1927-1931. 

1825. Codenr. 82/137: "Personeel van het openbaar lager en 
uitgebreid lager onderwijs - Boventallige onderwijzers 
(ook pensioenen)!', 1924, 1931. 2 stukken in 

1 omslag 

1826. Codenr. 82/142: "Financiën van het openbaar lager en 
uitgebreid lager onderwijs - Verrekeningen met buiten- 
gemeenten inzake gemeenschappelijke schoolr-egel'ingerr'", 
1925, 1928-1931. 5 stukken in 

1 omslag 

1827. Codenr. 82/143: "Financiën 
uitgebreid lager onderwijs 
1929. 

van het openbaar lager en 
- Algemene zaken 11, 1928- 

4 stukken in 
1 omslag 

1828. Codenr. 82/2111: "Gebouwen en terreinen van het bij- 
zonder lager en uitgebreid lager onderwijs - Toepas- 
sing van artikel 72-79 L.O.-wet 1920, totstandkoming 
medewerking enz.", inhoudende rekeningen betreffende 
de bouw van de Christelijke school in de Zuiderstraat, 
(1930) (met duplikaat). 2 stukken in 

1 omslag 
N.B. 
Stukken met betrekking tot codenr , 82/2112 "Gebouwen 
en terreinen van het bijzonder lager en uitgebreid la- 
ger onderwijs - Toepassing van artikel 86 L.O. -wet 
1920: bijdragen van andere gemeenten 

11 zijn overge- 
bracht naar het volgens de registratuurcode V. N 

. G. 
geordende archiefgedeelte van ná 1931 en wel naar 
codenr. -1.851.2 .06. 

1829. Coderrr , 82/2113: "Gebouwen en terreinen van het bij- 
zonder lager en uitgebreid lager onderwijs - Toepas- 
sing artikel 86 L.O. -wet 1920: bijdragen aan andere 
gemeen ten 11, 192 7 

. 
1 stuk in 
omslag 

1830. Codenr. 82/2114: "Gebouwen en terreinen van het bij- 
zonder lager en uitgebreid lager onderwijs -' Toepas- 
sing artikel 72-79 L.O.-wet 1920, waarborgsommen", 
1929-1931. 
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1831. Codenr. 82/2122: "Gebouwen en terreinen van het bij- 
zonder lager en uitgebreid lager onderwijs - Toepas- 
sing van artikel 205 LvOv-wet 1920: jaarlijkse uitkering 
van de rente der geschatte waarde", houdende perio- 
dieke akten van een daartoe geëiste verklaring, gege- 
ven door het schoolbestuur der R. K. latere school, 
1927-1931. 
N.B. 
Stukken, betrekking hebbende op codenr. 82/2123 
"Gebouwen en terreinen van het bijzonder lager en 
uitgebreid lager onderwijs - Toepassing van artikel 205 

L.O. -wet 1920: bijdragen van andere gemeenten Il zijn 
overgebracht naar het volgens de registratuur code 
V. N 

. G. geordende arghiefgedeelte van ná 1931 en wel 
naar codenr. -1.851.2 .06. 

1832. Coderrr , 82/2124: "Gebouwen en terreinen van het bij- 
zonder lager en uitgebreid lager onderwijs - Toepas- 
sing van artikel 205 L.O. -wet 1920, bijdragen aan 
an dere gemeen ten ", 192 7 -192 8 

. 
3 stukken in 
1 omslag 

1833. Codenr. 82/2131: "Gebouwen en terreinen van het bij- 
zonder lager en uitgebreid lager onderwijs - Het in 
bruikleen afstaan van scholen en terreinen (artikel 80 

L.O. - wet 1920), algemene zaken ", houdende stukken 
betreffende het beleggen van vergaderingen van de 
Staatkundig Gereformeerde kiesvereniging in de Haar- 
school, 192 8 

. 
3 stukken in 

1 omslag 

1834. Codenr. 82/2132: "Gebouwen en terreinen van het bij- 
zonder lager en uitgebreid lager onderwijs - Het in 
bruikleen afstaan van scholen en terreinen (artikel 80 

L.O.-wet 1920), nieuwbouw", houdende bestek en 
voorwaarden met bijlagen voor de bouw van een 
schoolgebouw aan de Banisweg, 1928. 1 katern en 

2 stukken in 
1 omslag 

1835. Codenr. 82/2211: "Exploitatiekosten bijzonder onderwijs 
- Uitkeringen ingevolge artikel 100 L.O.-wet 1920 voor 
de jaarwedden der overtollige onderwijzers", 1928-1931. 

1836. Codenr. 82/233: "Mededelingen van de rijksvergoedin- 
gen voor het bijzonder onderwijs", 1927-1931. 

1837. Codenr. 82/234: "Bijzonder lager en uitgebreid lager 
onderwijs - Borgstellingsorganisaties", houdende staten 
met opgaven van de scholen, waarvan de besturen zich 
aangesloten hebben op de Borgstellingsorganisatie voor 
de scholen met de bijbel, 1928- 1932. 7 stukken in 

1 omslag 

1838. Codenr. 82/31: "Buitengewoon lager onderwijs", inhou- 
dende een verzoek om subsidie in de school- en inter- 
naatskosten voor het volgen van dit onderwijs, 1931. 
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-. 

1839. Codenr , 83/11: "Subsidiën voor het nijverheidsonder- 
wijs - Bijdragen aan plaatselijke scholen", inhoudende 
stukken betreffende de verlening van gemeente- en 
rijkssubsidies aan de avondtekenschool, met bijgaande 
begrotingen van deze school, 1924-1930. 8 stukken in 

1 omslag 

1840. Codenr , 83/12: "Subsidiën voor het nijverheidsonder- 
wijs - Bijdragen aan andere gemeenten", 1928-1932. 

1841. Codenr. 83/13: "Subsidiën voor het nijverheidsonder- 
wijs - Bijdragen van andere gemeenten", 1927-1928. 

1842. Codenr , 83/15: "Subsidiën voor het nijverheidsonder- 
wijs - Inlichtingen omtrent subsidie-aanvragen" Lc. 
betreffende de onvermogendheid van leerlingen voor 
wie deze aanvragen zijn ingediend, 1927-1930. 

1843. Codenr. 83/21: "Nijverheidsonderwijs - Jaarverslagen" 
i. c , van de meisjesvakschool te Almelo over 1927 en 
1929. 2 katernen 

in 1 omslag 

1844. Codenr. 83/22: "Bevordering van het nijverheidonder- 
wijs", 1928-1930. 

1845. Codenr , 84/12: "Middelbaar onderwijs - Bijdragen aan 
het rijk" op grond van de omstandigheid dat leerlingen 
afkomstig uit Rijssen de rijks hogere burgerschool te 
Almelo bezoeken, 1928. 

1846. Codenr , 84/13: "Middelbaar onderwijs - Bijdrage aan 
de gemeente Almelo" voor de stichting van een nieuwe 
rijks hogere burgerschool aldaar, aangezien de be- 
staande gemeentelijke school door 8 uit Rijssen af- 
komstige leerlingen wordt bezocht, 1928-1931. 

6 stukken in 
1 omslag 

1847. Codenr , 84/21: "Vestiging van inrichtingen van mid- 
delbaar onderwijs Middelbaar technische school", 
192 9 . 

4 stukken in 
1 omslag 

1848. Notulen van de vergaderingen van de Commissie tot plaatse- 
lijk toezicht op het lager onderwijs in de gemeente Rijssen, 
met klapper op de behandelde onderwerpen, 1909 januari 21 
- 1919 november 9. 1 deel 

1849. Copieboek van brieven, verzonden door de Commissie van 
plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de gemeente 
Rijssen, met klapper op de behandelde onderwerpen, genum- 
merd 1-48, 1909 januari 21 - 1919 november 9. 1 deel 

1850. Jaarverslagen , betreffende de toestand van het onderwijs op 
de verschilIende lagere scholen van de gemeen te, benevens 
brieven, ingekomen bij de Commissie van plaatselijk toezicht 
op het lager onderwijs in de gemeente Rijssen, 1918. 

1 omslag 
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1851. Verslagen van den toestand van het lager onderwijs in de 
gemeente Rijssen, 1924-1926. 3 katernen 
b 

. Regeling van het onderwijs. 

N.B. Zie ook Inv s nr . 1875. 

1852. Verordeningen, regelende het openbaar lager onderwijs in de 
gemeente Rijssen, 1904, 1909, 1911-1912. 4 stukken in 

omslag 

1853. Verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs in de 
gemeente Rijssen, met latere wijziging, 1909, 1912. 

2 stukken in 
omslag 

1854. Verordening tot regeling van het vervolgonderwijs in de 
gemeente Rijssen, z s 

d 
, 

1 stuk 

c , Kosten van het onderwijs, vergoedingen, bijdragen van 
en aan andere gemeenten, subsidie van leerlingen. 

1. Gewoon en uitgebreid lager onderwijs, herhalings- 
onderwijs. 

1855. Staat van begroting van inkomsten en uitgaven met staten 
van toelichting op de begrotingsposten betreffende het her- 
halingsonderwijs en de bijdragen van het rijk voor het open- 
baar lager onderwijs en voor de jaarwedden van de in dit on- 
derwijs werkzame onderwijzers, bestemd voor het jaar 1920. 

1 omslag 

1856. Staten en overzichten van de vergoedingen van het rijk ten 
behoeve van het onderwijs, 1921-1927. 1 omslag 

1857. Stukken betreffende de exploitatiekosten van de bijzondere 
scholen voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs in ver- 
band met artikel 101-103 van de L.O.-wet, 1923-1927. 

1 omslag 

1858. Stukken betreffende de vergoedingen ingevolge artikel 100 

van de LvOv-wet , van gemeentewege betaald voor bovental- 
lige onderwijzers aan bijzondere lagere scholen, waarvan de 
jaarwedden niet door het rijk worden vergoed, 1924, 1926- 
1927. 1 omslag 

1859. Aangevraagde en verleende voorschotten op de gemeentelijke 
vergoeding, overeenkomstig artikel 101 der L.O.-wet ten be- 
hoeve van de bijzondere lagere scholen in de Oranjestraat, 
Zuiderstraat, Haarstraat , Rozengaarde en de Enterstraat , 

1925-1927. 1 omslag 

1860. Besluiten van het rijk, waarin mededeling wordt gedaan om- 
trent de rijksvergoedingen voor het bijzonder onderwijs, 
1926-1927. 1 omslag 

1861. Overzicht van de kosten van het gewoon en uitgebreid 
onderwijs in het jaar 1926 in de gemeente Rijssen, 
( 192 7) . 

1 stuk in 
omslag 

lager 
z s 

d 
, 
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1862. Nota's ontvangen door het gemeentebestuur van Rijssen van 
andere gemeenten, betreffende door haar ingevolge artikel 
205 lid 6 der L.O. -wet 1920 verschuldigde vergoedingen 
voor in haar gemeente woonachtige leerlingen die in de jaren 
1922-1926 in die gemeenten scholen hebben bezocht, en minu- 
ten van nota's door het gemeentebestuur verzonden aan an- 
dere gemeenten betreffende gelijke vergoedingen door hen 
verschuldigd voor leerlingen die in diezelfde jaren scholen in 
haar gemeente hebben bezocht, 1924-1927. 1 pak 

1863. Stukken betreffende de subsidiëring van leerlingen van het 
herhalingsonderwijs voor het volgen van extra lessen en voor 
leerlingen die buiten Rijssen onderwijs volgen, 1918, 1920. 

1 omslag 

1864. Stukken betreffende de vergoeding van f 
, 0,60 per leerling 

die aan de feesten deelneemt ter gelegenheid van de verjaar- 
dag van de koningin, 1927. 1 omslag 

2. Middelbaar- en voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs. 

1865. Stukken, betreffende de door de gemeente Rijssen aan de 
gemeente Almelo te leveren bijdrage in de kosten van over- 
dracht van de h 

, 
b 

, s , aldaar aan het rijk, met tevoren daar- 
toe opgemaakte lijst van de namen der uit Rijssen afkomstige 
leerlingen die deze h 

, 
b 

, s 
, bezoeken, 1920, 1924. 

1 omslag 

1866. Stukken, betreffende de bijdrage van de gemeente Rijssen in 
de kosten van het onderwijs aan de rijks h 

, 
b 

, s 
, en het 

christelijk lyceum te Almelo in verband met het bezoeken van 
deze scholen door leerlingen die te Rijssen woonachtig zijn, 
1923-1927. 1 omslag 

1867. Besluit van gedeputeerde staten der provincie dat aan de 
gemeente Rijssen de verplichting oplegt bij te dragen in de 
kosten van het onderwijs van een uit haar gemeente afkom- 
stige leerling van het gymnasium te Deventer, 1924. 

1 stuk 

3. Beroepsonderwijs. 

1868. Stukken, betreffende de gemeentelijke 
Avond-vakteekenschool, 1923-1925. 

subsidie aan de 
1 omslag 

1869. Rekeningen, begrotingen, lijsten van bijdragen van andere 
gemeenten en verdere stukken, betreffende het financieel 
beheer van de vaktekenschool , 1923-1928. 1 omslag 

1870. Stukken, betreffende de bijdragen in de kosten van het vol- 
gen van nijverheidsonderwijs en ambachtsonderwijs, 1924- 
1927. 1 omslag 

d 
, Lager onderwijs. 

L Onderwijzend personeel. 

1871-1874. Personeelsdossiers van onderwijzers en onderwijzeressen, 
die in het openbaar lager onderwijs zijn aangesteld, 1918, 
1921-1929, 1931-1932. 26 omslagen in 

4 pakken 
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N.B . 

. De inhoud der dossiers betreft de codenrs. 90/200-90/207 
van het registratuurplan 1924-1927 (zie inv s nr , 266) en de 
codenrs. 10/2952-10/2953 van het registratuurplan 1928-1931 
(zie invvnr , 267). 

1871. Dossiers B-E, 1918, 1924-1927. 6 omslagen 
in I pak 

N.B. 
Het betreft de volgende aangestelden : 

mej. J.J.F. Bennink, H.W. Betz, P.D. Boot, mej. 
J.M.J.E. Bosch, J. van den Brink, E. Eshuis , 

1872. Dossiers H-K, 1921-1923, 1925-1929. 8 omslagen in 
1 pak 

N.B. 
Het betreft de volgende aangestelden : 

mej. D. de Haas, H. Horbeek, mej. L. Iwema , 

J 
. Jansen van Galen, H. de Jong, Hendrik Kiers, 

A. Klein Roseboom , mej. F. J. Kuipers. 

1873. Dossiers L-P, 1924-1927, 1931. 6 omslagen in 
I pak 

N.B. 
Het betreft de volgende aangestelden : 

mej. H. Logman , G. Meilink, B. J. Michon, J. Nijhoff, 
mej. C. P. van Overbeeke, mej. A. D 

. E. Peddemors. 

1874. Dossiers R-Z, 1922-1927, 1932. 6 omslagen in 
I pak 

N.B. 
Het betreft de volgende aangestelden : 

P.C. van de Ree, H.J. Schuitemaker, K.J. Stassen, 
D. Willemsen, G. van Wijngaarden, J. Zwanenburg . 

1875. Verordeningen, regelende het openbaar onderwijs in de ge- 
meente Rijssen en de jaarwedden der onderwijzers aan de 
openbare lagere scholen, alsmede van de aan hen toe te 
kennen vergoedingen en tegemoetkomingen in de kosten van 
huishuur, 1902, 1904, 1908, 1916 (gedrukt en getypt). 

2 katernen en 
2 stukken in 
1 omslag 

1876. Overzicht van de salarissen 
werkzaam aan scholen voor 
derwijs , 192 1. 

van het onderwijzend personeel, 
gewoon en uitgebreid lager on- 

2 stukken in 
omslag 

1877. Lijsten van op wachtgeld gestelde openbare onderwijzers naar 
de toestand op 15 mei 1924 en I maart 1927 met supplement- 
lijsten uit laatstgenoemd jaar, 1924, 1927. 4 katernen in 

I omslag 

1878. Stukken, betreffende de intrekking van de benoeming van 
J. Mandema te Apeldoorn tot tijdelijk hoofd der Uloschool te 
Rijssen, omdat deze geweigerd heeft deze benoeming te aan- 
vaarden toen hem geen adekwaate vergoeding daarvoor kon 
worden aangeboden, 1925. I omslag 
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1879. Stukken betreffende 
1925-1927. 

de pensioenbijdragen en -verhalen, 
1 omslag 

2. Toelating van leerlingen, leerplannen, vaken van 
onderwijs. 

1880. Stukken betreffende de gemeenschappelijke regelingen tot de 
toelating van kinderen uit de gemeente Rijssen op scholen 
elders, 1924. 1 omslag 

1881. Stukken betreffende de onvoorzien grote aanmeling van 
leerlingen voor de lagere scholen, waardoor een beroep moet 
worden gedaan op overtollige leerkrachten, 1926. 

1 omslag 

1882. Stukken betreffende het niet geven van gymnastiekonderwijs 
op de openbare scholen, 1926-1927. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv s nr . 1817. 

3. Toezicht, leerplicht, wering van schoolverzuim. 

1883. Verordening tot regeling der samenstelling en inrichting der 
kommissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in 
de gemeente Rijssen, 1909-1910. 3 stukken in 

omslag 

1884. Stukken betreffende de benoeming van leden van de com- 
missie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs en van 
de Commissie tot wering van het schoolverzuim in de gemeen- 
te Rijssen, 1924-1927. 1 omslag 

1885. Verslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim te 
Rijssen over de jaren 1924-1926. 1 omslag 

1886. Stukken betreffende het tekortschieten van ouders ten aan- 
zien van de leerplicht van hun kinderen, 1924-1927. 

1 omslag 

1887. Stukken betreffende de uitvoering van 
1924-1927. 

de Ieerphch twet , 

1 omslag 

4. Gebouwen en leermiddelen. 

1888. Stukken betreffende de aankoop van grond ten behoeve van 
een nieuw te bouwen school, 1818-1819. 3 stukken in 

omslag 

1889. Bestek en voorwaarden en proces-verbaal van aanbesteding 
inzake de fabrikage en levering van schoolmeubelen, 1892. 

1 katern 
N.B. 
Gedrukt, met in lak het oude stadszegel dat sinds 1570 in 
gebruik geweest is. 

1890. Bestek en voorwaarden voor het bouwen eener school aan 
den Haarweg te Rijssen, 1901 (gedrukt). 1 katern 

1891. Bestek en voorwaarden voor de verbouwing van de Schild- 
school met staat van wijzigingen van de bestekken voor de 
verbouw van een onderwijzerswoning en van de Schild- en 
Haarschool, 1921. 1 katern 
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1892. Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de ver- 
bouw van de Schildschool, 1921-1922. 1 omslag 

1893. Besluit van de gemeente uit de gemeentekas een bedrag be- 
schikbaar te stellen voor de Oranjeschool en de Haarschool in 
verband met de inrichting van een zevende leerjaar, 1922. 

1 omslag 

1894. Stukken betreffende de wijze waarop het vijftigjarig bestaan 
van de Schildschool zal worden gevierd, 1924.1 omslag 

1895. Brief van het hoofd van de openbare lagere school, waarin 
deze zich beklaagt over de wijze waarop de schoolschoon- 
maaksters de kachels schoonmaken, 1926. 1 stuk 

1896. Bestek en voorwaarden voor de verbouw van de school aan 
de Banisweg, met tekening, 1931. 1 omslag 

e. Uitgebreid lager onderwijs. 

1897. Briefwisseling naar aanleiding van de opheffing van de Ulo- 
school te Nijverdal en een eventuele overname van de leer- 
lingen hiervan door de in Rijssen op te richten Ulo-school, 
1925. 1 omslag 

1898. Stukken betreffende het geven van 
slechts twee leerkrachten, 1927. 

Mulo-onderwijs 
1 omslag 

door 

f 
, Beroepsonderwijs. 

1899. Stukken betreffende het geven van bijzonder vervolgonder- 
wijs aan de Oranjeschool, met leerplan en lesrooster, 1920- 
1922. 1 omslag 

1900. Stukken betreffende het geven van bijzonder vervolgonder- 
wijs aan de R.K.-jongensschool en aan de R.K.-meisjes- 
school, met leerplan en lesrooster, 1921-1922. 

1 omslag 

XIX. Militaire zaken. 

a. Landsverdediging in het algemeen. 

1901. Stukken betreffende de levering van goederen aan Rus- 
schische en Pruisische troepen, 1813 en 1814. 1 lias in 

omslag 

1902-1903. Copieboeken van door de burgemeester verzonden brieven, 
betreffende militaire zaken, 1917-1919. 2 delen. 

1902. 1917-1918. 

1903. 1919. 

1904-1924. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken, verzonden 
door het gemeentebestuur, betrekking hebbende op de lands- 
verdediging per rubriek geordend volgens een ten dele van 
het alfabet uitgaand, ca. 1920 in werking getreden registra- 
tuurplan met enkele oudere stukken en retroacta van in 1920 
aan de orde zijnde zaken, 1915, 1917-1924. 21 omslagen 
N 

. B. Zie voor het bijbehorende registratuurplan invnr. 265. 
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1904. Codenr M l/n: "Militie (Inschrijving)" i. c , lichting 
1922. 

1905. Codenr , 
M 1/122: "Militie (Keuring)" en herkeuring 

van dienstplichtigen, 1920-1924. 

1906. Coderrr , 
M I/BI: "Militie (Vrijstellingen, algemeen)" 

I ,c , bij herhalingsopkomst, 1922-1925. 

1907. Codenrs. M 1/132-1/134: "Militie (Vrijstellingen in ver- 
band met broederdienst, kostwinnerschap en geestelijk 
ambt)", 1920-1923. 

1908. Codenr , 
M 1/135: "Militie (Vrijstellingen wegens vrij- 

willige dienstneming) ", 1921. 

1909. Codenr. M 1/14: "Militie (Vergoedingen)", 1917-1923. 

1910. Codenr , 
M 1/15: "Militie (Loting)", 1919-1923. 

1911. Codenrs. M 1/16-1/17: "Militie (Contingent en Bestem- 
ming tot G.D. of B.D.)", 1921-1923. 

1912. Codenrs. M 1/181-1/182, M 1/184: "Militie (Inlijving en 
indeling ovm , Uitstel-Ie oefening en Reiskosten dienst- 
plichtigen)", 1920-1924. 

1913. Codenrs. M 1/1921-1/1922: "Militie (Verlofgangers - 

Herhalingsoefeningen)", 1922-1923. 

1914. Codenr , 
M 1/194: "Militie (Verlofgangers - Jaarlijks 

onderzoek)", 1920-1923. 

1915. Coenr , 
M 1{194: "Militie (Verlofgangers - Verblijf in 

het buitenland)", 1915, 1920, 1922. 

1916. Codenr , 
M 1/195: "Militie (Verlofgangers - Straffen)" 

i. c , het aan verlofgangers opgelegde arrest, 1920, 
1923. 

1917. Coderrr , 
M 3/31: "Landstorm (Algemeen)", 1918-1922. 

1918. Codenr s , 
M 4/41-4/42: "Mobilisatie (Vordening van 

paarden en voertuigen)", 1921-1922. 

1919. Codenrs . 
M 4/43-4/47: "Mobilisatie (Mobilisatiebe- 

scheiden , Standplaatsen korpsen, Inkwartiering, In- 
levering van kleding, Binnenlandse onlusten)", 1919- 
1922. 

1920. Coderrr s s M 5/51 en 5/54: "Vrijwillige landsverdediging 
(Burgerwachten, Vrijwillige dienstneming) ", 1920-1923. 

1921. Codenr , 
M 6/61: "Dienstplicht (Uitvoering der wet)", 

1922-1923. 

1922. Codenr , 
M 6/62: "Dienstplicht (Algemene zaken)" hou- 

dende een register van verlofgangers die hun zakboek- 
je hebben ingeleverd, 1922. 

1923. Codenr. M 6/63: "Dienstplicht (Militaire indeling)", 
houdende een kaart van Nederland, verdeeld in 24 dis- 
trikten ten behoeve van de dienstplicht, 192 1. 
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1924. Coderir , 
P 1/8: "Burgerwachten en Instituut van voor- 

oefeningen", houdende stukken, betreffende de Bur- 
gerwacht, 1920-1923. 

1925-1962. Dossierarchief, stukken ingekomen bij en minuten van stuk- 
ken, verzonden door het gemeentebestuur, betrekking heb- 
bende op de landsverdediging, per rubriek geordend volgens 
een in 1928 in werking getreden registratuurplan , met enkele 
retroacta van in 1928 aan de orde zijnde zaken, 1923-1932. 

2 pakken en 36 

omslagen 
N.B. Voor het bijbehorende registratuurplan zie invnr. 267. 

1925. Codenr , 120/11: "Dienstplicht - Inschrijving", 1924. 
1927-1932. 

1926. Codenr. 120/121: "Dienstplicht - Keuring", 1928-1932. 
1 pak 

1927. Coderrr , 120/122: "Dienstplicht - Herkeuring", 1927- 
1931. 

1928. Coderrr , 120/131: "Dienstplicht 
gemeen)", 1927-1928, 1931. 

Vrijstelling (al- 
4 stukken in 
1 omslag 

1929. Codenr , 120/132: "Dienstplicht - Vrijstellingen wegens 
broederdienst", 1928-1932. 

1930. Codenr , 120/133: "Dienstplicht - Vrijstellingen wegens 
kostwinnerschap", 1928-1931. 

1931. Codenr. 120/134: "Dienstplicht - Vrijstellingen wegens 
persoonlijke onmisbaarheid", 1925-1928. 

1932. Codenr , 120/135: "Dienstplicht - Vrijstellingen voor 
geestelijken", 1929, 1931. 6 stukken in 

1 omslag 

1933. Codenr. 120/138: "Dienstplicht - Vergoedingen" wegens 
kostwinnerschap, 1930. 2 stukken in 

1 omslag 

1934. Codenr. 120/14: "Diensplicht - Loting", 1928-1929, 
1931. 

1935. Codenr. 120/151: "Dienstplicht - Indeling" van dienst- 
plichtigen, 1927-1931. 

1936. Codenr. 120/153: "Dienstplicht - Bestemming tot ge- 
woon of buitengewoon dienstplichtige", 1930-1931. 

1937. Codenr , 120/1612: "Dienstplicht 
eerste oefening", 1928-1932. 

Vervulling van 

1938. Codenr. 120/1613: "Dienstplicht - Instituut Vooroefe- 
ningen", uitgaande van de Vrijwillige Landstorm, 1929- 
1931. 

1939. Codenr. 120/1621 : 

gen", 1928-19 1. 
"Dienstplicht - Herhalingsoefenin- 

1 pak 
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1940. Codenr , 120/1631: "Dienstplicht - Inspectie", houdende 
stukken betreffende het jaarlijks onderzoek van groot- 
verlofgangers , 1928-1932. 

1941. Codenr. 120/1632: 
1928-1930. 

"Dienstplicht - Najaarsinspectie", 
8 stukken in 
1 omslag 

1942. Codenr. 120/1633: "Dienstplicht - Opkomst voor straf", 
1929-1930. 3 stukken in 

1 omslag 

1943. Coderrr , 120/171: "Dienstplicht - Vestiging en vertrek 
gewone dienstplichtigen" , houdende stukken betref- 
fende de in- en uitschrijving van gewone dienstplich- 
tigen in het verlofgangersregister der gemeente wegens 
vestiging of vertrek, 1929-1932. 

1944. Codenr. 120/172: "Dienstplicht - Vestiging en vertrek 
van buitengewone dienstplichtigen", houdende stukken 
betreffende de in- en uitschrijving van buitengewone 
dienstplichtigen in het verlofgangersregister der ge- 
meente wegens vestiging of vertrek, 1929-1932. 

1945. Codenr. 120/174: "Dienstplicht - Overgang naar de 
aanvullingsreserve" van met groot verlof gegane 
dienstplichtigen van 15 jaar oude lichtingen, 1928-1931. 

1946. Codenr , 120/175: "Dienstplicht - Inlevering kleding" 
door de met (groot-) verlof gegane dienstplichtigen, die 
naar de aanvullingsreserve zijn overgegaan, 1927-1931. 

1947. Coderrr , 120/176: "Dienstplicht - Ontslag" van (groot-) 
verlofgangers, 1930-1931. 4 stukken in 

1 omslag 

1948. Coderrr , 120/177: "Dienstplicht - Pensioenen", inhou- 
dende stukken betreffende de betaalbaarstelling door 
het departement van oorlog van tijdelijke pensioenen, 
1925, 1928-1929. 6 stukken in 

1 omslag 

1949. Codenr. 120/178: "Dienstplicht - Overlijden" van een 
verlofganger, 1928-1930. 

1950. Coderrr , 120/179: "Dienstplicht Mutaties verlof- 
gangers" en de administratie daarvan in de verlof- 
gangersregisters, 1923-1928. 

1951. Codenr. 120/211: "Vrijwillige landsverdediging - Vrij- 
willige landstorm", 1928-1931. 

1952. Codenr. 120/212: "Vrijwillige landsverdediging - Vrij- 
willige dienstneming" , 1928-1931. 1 katern en 

9 stukken in 
1 omslag 

1953. Codenr. 120/213: "Vrijwillige landsverdediging - Bur- 
gerwachten", 1928-1932. 

1954. Codenr. 120/214: "Vrijwillige 
Schietbanen", 1927-1932. 

landsverdediging 
6 stukken in 
1 omslag 
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1955. Codenr , 120/211: "Mîlitair-e zaken, diversen - Uitvoe- 
ring der (dienstplicht) wet, voor schz-lf'ten "; 1928- 1931. 

6 stukken in 
1 omslag 

1956. Codenr. 120/222: "Milttalre zaken, diversen - Militaire 
Indelirig "; houdende een wijziging van de distriktsbe- 
schikking en voorschriften voor een voorlopige lastge- 
ving, houdende de mobilisatiebestemming voor de 
luch tdoelartiIlerie, 192 9, 1931. 2 stukken in 

1 omslag 

1957. Codenr. 120/224: "Militatre zaken, diversen - Stand- 
plaatsen korpsen fI, 1929. 1 stuk in 

omslag 

1958. Codenr. 120/225: "Milîtafre zaken, diversen - Algemene 
zaken", houdende stukken betrefende de doorzending 
en het ter hand stellen van bescheiden, de invulling 
van zakboekjes en de subsidie voor een militair tehuis, 
benevens eenvoudige verzoeken om inlichtingen en cir- 
culaires van het Centraal comité tot waarschuwing te- 
gen eenzijdige ontwapening, 1927-193. 

1959. Codenr , 120/231: "Voorberetding mobilisatie - MobiIi- 
satiebescheiden", 19271932. 

1960. Codenr. 120/234: "Voorbereiding mobilisatie - MobiIi- 
satte-vr-ljstellmgsbeslutt ", 1927. 3 stukken in 

1 omslag 

1961. Codenr. 120/2361: "Mllitaîre oefeningen - Inkwartie- 
ringfI, houdende lijsten van veranderingen in de op- 
gave der percelen, waarin inkwartiering van krijgsvolk 
kan plaatsvinden, 1928-1931. 4 stukken in 

1 omslag 

1962. Codenr. 120/32: 
1931. 

"Reor ganfsatîe van de landstorm'", 
1 stuk in 
omslag 

b 
, Schutterij. 

1963. Copieboek van stukken, verzonden door de kapitein-komman- 
dant van de dienstdoende schutterij, 1891-1893. 

1 deel 

1964-1967. Inschrijvingsregisters voor de schutterij, 1828-1902. 
5 banden 

N.B. 
Vóór 1830 betreffen de inschrijvingen zowel de rustende als 
de dienstdoende schutterij, vanaf 1830 alleen de laatste. 

1964. 1828-1829. 

1965. 1830-1867. 

1966. 1868-1884. 

1967. 1885-1902. 
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1968-1971. Alfabetische lijsten van ingeschrevenen voor de schut- 
terij, 1828-1902. 4 banden 

1968. 1828-1844. 

1869. 1845-1867. 

1970. 1868-1884. 

1971. 1885-1902. 

1972. Naamlijst van de 
1858-1902. 

schuttersplichtigen van de eerste ban, 
1 band 

1973-1977. Lotingsregisters voor de schutterij, 1828-1902. 
5 banden 

1973. 1828-1831. 

1974. 1832-1846. 

1975. 1847-1867. 

1976. 1868-1887. 

1977. 1888-1902. 

1978-1981. Algemene rollen van de manschappen welke bij de dienst- 
doende schutterij ingelijfd worden, 1828-1902. 4 banden 

1978. 1828-1846. 

1979. 1847-1863 

1980. 1864-1883. 

1981. 1884-1902. 

1982. Bijzondere rol van de manschappen welke ingelijfd worden bij 
de rustende schutterij, 1828-1902. 1 band 

1983. Tarief van de gerechtelijke kosten welke op grond van de 
wet op de schutterijen door de bode van de schuttersraad op 
de bekeurde of veroordeelde leden der schutterij mogen wor- 
den verhaald of bij onvermogen of vrijspraak van deze uit de 
gemeentekas mogen worden gevorderd, 1871. 1 stuk 

c 
, Nationale militie en dienstplicht. 

1984-1997. Inschrijvingsregisters , vanaf 1913 tevens alfabetische naam- 
lijsten van voor de lichtingen der nationale militie inge- 
schreven personen in de gemeente Rijssen, lichtingsjaren 
1815-1919. 14 banden 

1984. 1815-1824. 

1985. 1825-1843. 

1986. 1844-1861. 

1987. 1862-1864. 
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1988. 1865-1883. 

1989. 1884-1904. 

1990. 1906. 

1991. 1907. 

1992. 1908. 

1993. 1909. 

1994. 1910. 

1995. 1911. 

1996. 1912. 

1997. 1913-1919. 

1998-2009. Alfabetische naamlijsten van voor 
militie ingeschreven personen in 
tingsjaren 1815-1882, 1884-1912. 

de lichtingen der nationale 
de gemeente Rijssen, lich- 

5 banden en 
7 katernen 

1998. 1815-1829. 1 band 

1999. 1830-1843. 1 band 

2000. 1844-1864. 1 band 

2001. 1865-1882. 1 band 

2002. 1884-1905. 1 band 

2003. 1906. 

2004. 1907. 

2005. 1908. 

2006. 1909. 

2007. 1910. 

2008. 1911. 

2009. 1912. 

2010-2011. Nominatieve staten van manschappen voor de Nationale 
Militie, 1817-1861. 2 banden 

2010. 1817-1835. 

201l. 1836-1861. 

2012-2014. Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt ver- 
klaarde personen, jaarklassen 1916-1918. 3 katernen 

2012. 1916. 
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2013. 1917. 

2014. 1918. 

2015. Staten, houdende de uitspraken van de keuringsraad, be- 
treffende het al of niet geschikt zijn voor militaire dienst 
van de daarvoor ingeschrevenen, 1924-1926. 1 omslag 

2016-2021. Lotingsregister voor de lichtingen der nationale militie en 
der dienstplicht, 1863-1912, 1924-1928. 5 banden en 

1 omslag 

2016. 1863-1865. 

2017 . 1869-1883. 

2018. 1884-1894. 

2019. 1895-1905. 

2020. 1906-1912. 

2021. 1924-1928. 

2022. Uittreksels uit het 
lichting 1910 en 1911. 

lotingsregister 

5 katernen in 
1 omslag 

nationale militie, 
1 omslag 

2023. Regeling, betreffende de loting, de toewijzing en de vrij- 
stelling van de dienstplicht, 1926.1 katern 

2024. Staten van inlichtingen, betreffende aanvragen om vrijstel- 
ling van dienstplicht wegens kostwinnerschap, berichten en 
bekendmakingen van daarop genomen beschikkingen en ver- 
dere bijlagen voor de lichtingen van de jaren 1918-1928 van 
26 personen, 1920-1929. 1 pak 
N.B. 
Het betreft - in alfabetische volgorde - de volgende perso- 
nen met de op hen betrekking hebbende lichtingen en date- 
ring der stukken: 
A veresch, Hendrikus, 

lichting: 1924, betreft de jaren: 1923-1928. 
Bruins, Derk Jan, 

lichting: 1922, betreft de jaren: 1921. 
Esendam, Jan, 

lichting: 1923, betreft de jaren: 1923-1927. 
Finke, Gerardus, Wilhelmus, 

lichting: 1921, betreft de jaren: 1922-1923, 1926. 
Gerritsen, Berend Jan, 

lichting: 1918, betreft de jaren: 1920-1922. 
Geuzendam, Bernardus Gerhardus, 

, lichting: 1922, betreft de jaren: 1921-1926. 
Haase, Bernard Wilhelm, 

lichting: 1922, betreft de jaren: 1921-1922, 1925. 
Hanstede, Fredericus, 

lichting: 1921, betreft de jaren: 1920-1922. 
Heijman, David, 

lichting: 1922, betreft de jaren: 1921-1922, 1925-1926. 
Meinders, Bernardus Wilhelmus Franciscus, 

lichting: 1928, betreft de jaren 1927. 
Mekenkamp, Mannes, 

lichting: 1922, betreft de jaren: 1921. 
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Nijland, Derk, 
lichting: 1918, betreft de jaren: 1920-1922. 

Nijland, Frederik Jan, 
lichting: 1921, betreft de jaren 1920-1925. 

Nijland, Gerrit, 
lichting: 1922, betreft de jaren: 1922-1926. 

Otten, Jan Hendrik, 
lichting: 1927, betreft de jaren: 1927-1929. 

Poortman, Jan Hendrik, 
lichting: 1924, betreft de jaren: 1924-1926. 

Putten, Lambertus van, 
lichting: 1923, betreft de jaren: 1922-1927. 

Slaghekke, Arnoldus van, 
lichting: 1921, 1922, betreft de jaren: 1920-1921. 

Stouw, Gerrit Jan van der, 
lichting: 1919, betreft de jaren: 1920-1922. 

Temmink, Frederik Jan, 
lichting: 1927, betreft de jaren: 1927-1929. 

Tijhuis , Jan, 
lichting: 1921, betreft de jaren: 1920-1923. 

Vomberg, Meijer, 
lichting: 1918, betreft de jaren: 1920-1922. 

Voortman, Berend Jan, 
lichting: 1919, betreft de jaren: 1920-1923. 

Voortman , Mannes , 
lichting: 1928, betreft de jaren: 1927-1929. 

Vos, Cornelis, 
lichting: 1924, betreft de jaren: 1923-1928. 

Wieringa, Freerk, 
lichting: 1926, betreft de jaren 1925-1926. 

2025. Verzoek van de Commissaris der Koningin in de provincie 
Overijssel aan de burgemeesters van de gemeenten in die 
provincie tot beoordeling van de geldende maatstaven voor 
kostwinnersvrijstelling en -vergoeding voor dienstplichtigen, 
die voor herhalingsoefeningen worden opgeroepen, met bij- 
gaand antwoord van de burgemeester van Rijssen, 1927. 

2 stukken in 
1 omslag 

2026. Opgaaf van gewone en buitengewone dienstplichtigen die in- 
gevolge het mobilisatiebesluit niet of voorlopig niet aan een 
buitengewone oproeping behoeven te voldoen, 1927. 

1 omslag 

2027-2032. Registers van de manschappen der nationale militie die zich 
met verlof binnen de gemeente bevinden met inbegrip van 
hen die uitstel van eerste oefening hebben, lichting sj aren 
1888-1911. 1 band en 

6 katernen 

2027. 1888-1901. 

2028. 1906. 

2029. 1907. 

2030. 1908. 

2031. 1909. 

1 band 
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2032. 1911. 

2033-2036. Registers van verlofgangers der militie met inbegrip van 
hen aan wie ontheffing van werkelijke dienst verleend is op 
grond van hun voorbereiding op enige kerkelijke bediening, 
lichting sj aren 1910-1913. 4 katernen 

2033. 1910. 

2034. 1911. 

2035. 1912. 

2036. 1913. 

2037. Verlofgangersregister voor de lichtingen 1913-1922, opge- 
maakt 1919-1927. 1 band 
N.B. 
Ie. Hierin ook enkele inschrijvingen van verlofgangers van 

de lichting 1911. 
2e. Bij de lichting 1913 staat veelal: "1 augustus 1919 - 

overgaan naar de landweer", 
3e. Voor de lichting 1913 betreft het dezelfde namen als in 

inv , nr. 2036, overigens on gelijkluidend , hoewel hetzelfde 
formulier gebruikt wordt. 

2038. Lijsten van ontvangen nominatieve opgaven en verzoeken tot 
oproeping van voor herhalingsoefeningen op te roepen ver- 
lofgangers, 1922-1927. 6 katernen 

2039. Lijst van uitgereikte bewijzen van ontslag aan dienstplich- 
tigen, 1925. 1 katern 

2040. Staat, houdende opgave van de personen-, vracht- en bus- 
auto's in de gemeente Rijssen, die bij acute oorlogsdreiging 
zouden kunnen worden gevorderd, met overzicht van eigena- 
ren, merken en technische gegevens, 1924-1925. 

1 omslag 

d 
, Landstorm en landweer. 

2041. Inschrijvingsregister voor de landstorm, jaarklasse 1900. 
1 katern 

2042. "Legger bij de uitvoering van de landweerwet ten dienste 
van de gemeentebesturen", houdende een staat, aangevende 
de in 1903 vastgestelde verdeling van het rijk in landweer- 
distrikten , alsmede de standplaatsen van. de distrikskomman- 
danten , met daartoe strekkende kaart en alfabetische lijst 
van gemeenten ter verwijzing naar deze verdeling, 1904. 

xx . Justitie. 

2043. Minuut van een schrijven van de burgemeester aan mr. 
H. J. Knottenbelt , lid van de Tweede Kamer der Staten Gene- 
raal, inzake het kantongerecht te Goor, waaraan geen rech- 
ter meer verbonden is, 1926. 1 stuk 
N.B. 
Het stuk is gecodeerd volgens een in 1924 in werking getre- 
den registratuurplan als nr. 15/92: "Diversen - Dossier van 
de burgemeester". Zie Invvnr , 266. 
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ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR (PROVISORIE DER BURGER- 
ARMEN) , 1619-1938. 

I. Bestuur in het algemeen 

2044. Concept-notulen van de vergaderingen van het Burgerlijk 
Armbestuur, 1919. 1 omslag 

2045. Notulen van de vergaderingen van 
stuur, 1913-1938. 

het Burgerlijk Armbe- 
1 deel 

2046. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden 
door het Burgerlijk Armbestuur, 1919-1924. 

1 omslag 

2047. Reglementen voor het provisorie en voor het Burgerlijk 
Armbestuur, 1855, 1913. 1 omslag 
N.B. 
Voor de instrukties voor de provisoren uit de jaren 1750 en 
1797 zie men de irrv s nr s , 2151-2152. 

2048. Stukken betreffende de benoemingen en herbenoemingen van 
leden van het bestuur en armverzorgers, 1913, 1919, 1924- 
1927. 1 omslag 

2049. Proces-verbaal van overdracht van administratieve beschei- 
den en kostgeld van de provisoor H 

. G. Stokkers en 
H. Kwikkelo, 1893. 1 omslag 

II. Eigendommen 

a. Overzichten en liggers van onroerende en kapitaalgoederen 

2050. Ligger van de eigendommen van de Provisorie, 1819. 
1 omslag 

2051. Lijsten van onroerende eigendommen der Provisorie gelegen 
onder de gemeente Rijssen en gelegen onder de gemeente 
Wierden, opgemaakt 1848-1849. Met latere potloodaantekenin- 
gen, z v 

d 
, 

1 omslag 

2052. Liggers van eigendommen gelegen onder de gemeente Rijssen 
en van eigendommen gelegen onder de gemeente Wierden, 
toebehorend aan de Provisorie te Rijssen, met namen van 
pachters en kadastrale aanduidingen, 1870. 

1 omslag 

2053. Lijst van onroerende eigendommen van de Provisorie met op- 
gave van de kadastrale aanduiding, huurwaarde en klasse- 
ring volgens de grondbelasting, z 

, 
d 

, 
1 stuk 

2054. Stukken betreffende kapitaalgoederen 
armbestuur, ca 1860-1915. 

van het 
1 omslag 

Burgerlijk 

2055. Inventaris van kasgelden, aandelen, uitstaande schuldbe- 
kentenissen en van inschrijvingen in het grootboek der 
nationale schuld, 1924. 1 stuk 
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b 
, Beheer in het algemeen, ontginning, onderhoud, verzekering 

1. De katersteden Morsink, Koppelmaat en De Maat. 
N 

. B. Zie ook inv , nrs. 2069 en 2077. 

2056. Ingekomen brieven van personen die de katersteden De 
Maat, Morsink en Koppelmaat opnieuw willen pachten en een 
voorstel voor de daarvoor te betalen pacht van een daar- 
voor ingestelde commissie, 1875. 1 omslag 

2057. Grosse van een akte van verhuur van percelen grond en 
erven bekend als de katersteden Morsink, Koppelmaat , De 
Maat (Maat jan) , 1880. 1 katern 

2058. Stukken betreffende het beheer door de Provisorie over de 
door haar in eigendom bezeten katerstede erf Morsink, zoals 
verhuur, pachtbetaling , de herbouw van het door brand 
verwoeste huis, de verkoop van het daarop staande akker- 
maalshout en het daarbij stichten van een landbouwschuur , 

een grup stal en een gierkelder, 1853, 1896, 1911, 1913, 
1915-1916. 1 pak 

2059. Akten van verhuur van het boerenerf "Morsink", 1876, 
1886, 1892, 1895, 1898, 1900, 1904, 1910-1911, 1916. 

1 omslag 

2060. Akten van verhuur van het boerenerf De Maat 1876, 1886, 
1892, 1895, 1898, 1904, 1910, 1916. 1 omslag 

2061. Inschrijvingsbiljetten voor de koop van akkermaalshout, 
staande op het erf De Maat (Maat jan) , 1893. 

1 omslag 

2062. Extract uit de minuten ter griffie van de arrondissements- 
rechtbank te Almelo houdende een afschrift van een acte 
van het gericht van Kedingen uit 1751, waarbij 
Berent Coppelmaat en zijn huisvrouw Geese de katerstede 
Coppelmaat met bijbehorende landerijen verkopen aan de 
Provisorie der burgerarmen ter voldoening van de gelden en 
de daarop verlopen rente, die zij de Provisorie schuldig 
zijn, z s 

d 
, (ca. 1881). 1 stuk 

2063. Akten van verhuur van het erf Koppelmaat , 1876, 1886, 
1892, 1898, 1904, 1910, (916). 1 omslag 

2064. Inschrijvingsbrieven voor de koop van eikebomen, staande 
op het erf Koppelmaat , 1917. 1 omslag 

2. Overige stukken 

2065. Bewijs van aandeel in de Onderlinge Brandwaarborgmaat- 
schappij voor Gebouwen, 1834. 1 stuk 

2066. Polis met een looptijd van 7 jaar van een brandverzekering 
op de eigendommen van de Provisorie, 1890. Met retroacta, 
1877, 1889. 1 omslag 

2067. Stukken betreffende de liquidatie van de marke Rectum en 
de gevolgen daarvan voor de Provisorie, 1843, 1844. 

2 stukken in omslag 
N.B. Zie ook îrrv s rrr , 2046. 
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2068. Eerste aangifte wegens ontginning van heide en andere 
woeste gronden met stichting van gebouwen op die gronden 
door de Provisorie op grondgebied van de gemeente 
Wierden, 1855. 1 stuk 

2069. Brief van de gemeente-opzichter inzake ontginningskosten 
van grond, gelegen bij het erf De Koppelmaat, 1919. 

1 stuk 

2070. Staat houdende overzicht van de jaarlijkse onderhoudskosten 
van de opstallen der katersteden van de Provisorie en van 
de kosten van verbeteringen en reparaties welke nog dienen 
te worden uitgevoerd, 1914-1918. 1 stuk 

c 
, Aankoop 

2071. Akte van verkoop van een perceel hooiland in de Plaagsla- 
gen door Berend van der Maat aan de Provisorie, 1848. 

1 katern 
2072. Akte van verkoop van een perceel broekweiland door 

Jan Eeftink aan het Burgerlijk armbestuur, met bijlagen, 
1864. 1 omslag 

2073. Extract uit het Grootboek der Nationale Schuld betreffende 
de door de Provisorie in 1873 en 1879 gedane aankopen, 
1880. 1 stuk 

d 
, Verkoop 

2074. Stukken betreffende de verkoop van percelen grond, toebe- 
horend aan de Provisorie , met koopakten en machtigingen 
tot verkoop door Gedeputeerde Staten der provincie, 1862- 
1864, 1869, 1871-1873, 1920. 1 omslag 

2075. Ingekomen stukken bij en afschriften van stukken ver- 
zonden door de Provisorie met betrekking tot de verkoop 
van bomen en de cultivering van woeste gronden, 1870, 
1891, 1907-1919. 1 omslag 

2076. Akte, waarbij Gedeputeerde Staten der provincie het ge- 
meentebestuur van Rijssen machtigen ten behoeve van de 
provisoren der burgerarmen het 1/12 aandeel der Provisorie 
in de winterkorenmolen of oude molen te Rijssen te ver- 
kopen, 1872 (met duplikaat). 2 stukken in 1 

omslag 

2077. Extracten uit het register van voorlopige aangiften van 
openbare verkopingen te Rectum van de wilgen en populie- 
ren staande op de erven Dol, Morsink, Dollejan en 
Koppelmaat , 1900, 1910. 2 stukken in 

1 omslag 

e , Verpachting, verhuur en andere inkomsten uit eigendommen. 

L Lijsten van verpachte eigendommen en van jaarlijks te ver- 
schijnen pachten en uitgangen. 

2078. Ligger van vaste inkomsten van de Provisorie van 36 ver- 
pachte eigendommen genummerd 6-41 met aantekening van 
de jaarlijkse voldoening van de pacht èn van de verponding 
door de pachters, 1823-ca. 1850. 1 deel 
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2079. Lijst van verpachte gronden met de namen van de pachters 
en de op te brengen pachtsommen, 1846. 1 omslag 
N.B. 
Ie. Op de achterzijde een verklaring betreffende de uitbe- 

taling aan de diaconie der Nederlands Hervormde kerk 
en aan het armbestuur der Rooms-Katholieke kerk van 
de totale opbrengst der pachtsommen. 

2e. Genummerd 1-8 (in de Hagslagen) en 1-35. 

2080. Lijst van eigendommen van de Provisorie, met aantekeningen 
omtrent de huurders en pachters, z.d. (1848/1849). 

1 omslag 

2081. Uitgangen gaande uit verschilIende huizen ten profijte van 
de Provisorie, z 

, 
d 

, (1848). 1 stuk 

2082. Stukken betreffende de staat van verschuldigde pachtsom- 
men de Provisorie toekomende, met kladaantekeningen be- 
treffende de bezittingen waaruit deze komen, 1869. 

1 omslag 

2083. Lijsten van landerijen van de Provisorie met de jaarlijks 
daaruit te verschijnen pachten en aantekeningen betreffende 
tienden en uitgangen, in het openbaar verhuurd voor perio- 
des van 9 en 10 jaar in de jaren 1862, 1871, 1872, 1881, 
1891. 1 pak 

2084. Staat opgemaakt door het gemeentebestuur van Rijssen van 
de erven en landerijen van de Provisorie welke onderhands 
verhuurd zijn, 1881. 1 omslag 

2085. Staat van erven en landerijen behorende aan de Provisorie, 
in het openbaar en onderhands verhuurd, 1887. 

1 katern 

2086. Lijsten van verhuurde landerijen en boerderijen van de Pro- 
visorie, 1911, 1916. 1 omslag 

2. Overige stukken 

2087. Lijst van personen die tot Martini 1838 landpacht verschul- 
digd zijn, 1838. 1 stuk 

2088. Stukken betreffende de openbare verhuring van losse lan- 
derijen, gaarden en erven, 1871-1873, 1875, 1879-1880, 
1891, 1901. 1 omslag 

2089. Akte en extracten uit een akte van verhuur van een aantal 
percelen grond door de Provisorie, 1871, 1881. 

4 katernen in 
1 omslag 

2090. Staat van de opbrengst van 4 publiek geveilde percelen 
tuingrond van de Provisorie gelegen achter De Hagen, met 
daartoe strekkende bijlagen, 1871. 1 omslag 

2091. Afschrift van een akte voor onderhandse verhuur door de 
Provisorie van een boerderij in twee gedeelten aan re sp . 

Arend Jan Eggerink en Johanna Wolterink, weduwe van 
Jan Nijlan d 

, 1872. 1 omslag 
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2092. Staat van de op 11 november 1875 te verschijnen huurpen- 
ningen uit de eigendommen der Provisorie, 1875. 

1 stuk in omslag 

2093. Akten van verhuur van het boerenerf Dollenjans, 1886, 
1892, 1898, 1904, 1910, 1916. 1 omslag 

2094. Stukken betreffende de verhuur 
1916-1917. 

der katersteden , 

1 omslag 
1898, 

2095. Staat houdende een vergelijkend overzicht van de huurprij- 
zen van de gronden in de Zuideresch in vergelijking met 
die van andere percelen van gelijke aard, met bericht van 
de notaris t s a s v 

, de huurprijzen van in het publiek ver- 
huurde percelen grond van de provisorie, 191!. 

1 omslag 

2096. Akte van verhuur van bouwland van de Provisorie aan 
Gradus Assink voor de tijd van 9 jaar, 1912. 

1 stuk 

Ifl , Financiën 

a. Begrotingen, rekeningen en bijlagen. 

2097. Begroting van de Provisorie over 1853. 1 omslag 

2098-2104. Begrotingen van inkomsten en uitgaven met memories 
van toelichting voor de jaren 1876-1914. 

7 omslagen 

2098. 1876-1879. 

2099. 1880-1884. 

2100. 1885-1888. 

2101. 1889-1892. 

2102. 1893-1896. 

2103. 1897-1900. 

2104 .: 1901-1914. 

2105-2113. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1849, 
1851-1854, 1868-1918. 9 omslagen 

2105. 1849, 1851-1854. 

2106. 1868-1874. 

2107. 1875-1879. 

2108. 1880-1884. 

2109. 1885-1888. 

2110. 1889-1892 . 

2111. 1893-1896. 
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2112. 1897-1900. 

2113. 1901-1918. 
N 

. B. Met bijbehorende staten van ontvangsten en 
uitgaven. 

2114. Verzamelstaten der ontvangsten (model B), verantwoord in 
de rekeningen over de dienstjaren 1894-1900.1 omslag 

2115. Verzamelstaten (model C) van bevelschriften tot betaling op 
de begrotingen van inkomsten en uitgaven, verantwoord in 
de rekeningen over de dienstjaren 1894-1900. 1 omslag 

2116-2117. Specifieke staten (model D) van oninbare en nog invorder- 
bare posten verantwoord in de rekeningen over de dienstja- 
ren 1893-1907, 1917-1919. 2 omslagen 

2116. 1893-1900. 

2117. 1901-1907, 1917-1919. 

2118-2128. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven over 
de dienstjaren 1849, 1852-1867, 1869-1918. 

10 omslagen en 
1 pak 

2118. 1849, 1852-1867, 1869-1879. 

2119. 1880-1884. 

1 pak 

2120. 1885-1888. 

2121. 1889-1892. 

2122. 1893-1896. 

2123. 1897-1900. 

2124. 1901-1904. 

2125. 1905-1908. 

2126. 1909-1912. 

2127. 1913-1915. 

2128. 1916-1918. 

2129-2131. Kasboeken van de Provisorie, 1844-1892, 1920-1924. 
2 delen en 
1 band 

2129. 1844-1875. 

2130. 1876-1892. 1 band 
N.B. 
Hierbij ingebonden de begroting voor 1881 met de 
toelichting daarop. 

2131. 1920-1924. 
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2132. Kasboek voor de ontvangsten en uitgaven, 1880. 
2 katernen in 
1 omslag 

2133. Kasboek van het Burgerlijk Armbestuur, waarin opgenomen 
de bijboeken van de uitgaven, 1881-1891. 

1 band 

2134-2139. Bijboeken voor de ontvangsten van de Provisorie, 1876- 
1879, 1901, 1920-1921. 1 deel en 

5 katernen 

2134. 1876. 

2135. 1877. 

2136. 1878. 

2137. 1879. 

2138. 1901. 

2139. 1920 juli - 1921 mei. 

2140-2146. Bijboeken van uitgaven van de Provisorie, 1876-1879, 
1894-1895, 1901. 7 katernen 

2140. 1876. 

2141. 1877. 

2142. 1878. 

2143. 1879. 

2144. 1894. 

2145. 1895. 

2146. 1901. 

2147-2148. Comptabiliteitsregisters van de Provisorie over de jaren 
1905-1906, 1914. 2 omslagen 

2147. 1905-1906. 

2148. 1914. 

b 
. Financieel beheer. 

2149. Register van inkomsten van het gasthuis, bestaande uit op- 
brengsten van het gezaai, 1619. 1 katern in omslag 

2150-2152. "Provisorieboeken ", register van inkomsten uit onroerende 
en kapitaalgoederen zowel in geld als in natura ten behoeve 
van de Provisorie der burgerarmen, vanaf 1750 met lijsten 
van bezittingen en van uitgangen en instrukties voor de 
provisoren, 1707-1857. 3 delen 

2150. 1707-1749. 
N 

. B. Met naamklapper . 
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2151. 1750-ca. 1800. 
N 

. B. Met instruktie voor de Provisoren uit 1750. 

2152. ca. 1800-1857. 
N.B. Met instruktie voor de Provisoren uit 1797. 

2153. Losse stukken, ten dele bijlagen bij de provisorenboeken 
(invvnr-s , 2150-2152), zijnde akten van schuldbekentenis en 
aantekeningen betreffende uitstaande schulden ten behoeve 
van de Provisorie der burgerarmen , alsmede rekeningen 
ten laste van de Provisorie betreffende onkosten voor deze 
armen gemaakt, 1697-1751, 1790, ca. 1800-1833. 

1 omslag 

2154. "Berekening waarnaar door de provisor of algemeenen ar- 
menstaat der stad Rijssen voor de bezittingen in de vrij- 
willige bijdrage ter voorkoming van de buitengewone belas- 
ting is ingeschreven" houdende een berekening opgemaakt 
door de Provisorie van het belastbaar kapitaal aan onroe- 
rende goederen dat onderworpen is aan de grondbelasting, 
z s 

d 
, (1ge eeuw). 1 stuk 

2155. Stukken betreffende de 
kunnen worden, 1907. 

tiendrechten , welke afgekocht 
1 omslag 

2156. Besluiten van de gemeenteraad betreffende een voorgestelde 
wijziging van de begroting van de Provisorie en betreffende 
het verstrekken van een subsidie aan het Burgerlijk Armbe- 
stuur, 1911-1912, 1914. 4 stukken in 

1 omslag 

2157. Balans, verlies en winstrekening 1924-1931. 
1 omslag 

c , Achterstallige betalers. 
N.B. Zie ook Inv s nr . 2062. 

2158. Overzicht van de achterstallige pachten van de pachters 
van De Maat, De Morsch (Morsink), Den Dol of Nijland 
(Dollejans) en Koppelmaat, benevens het nog te ontvangen 
1/12 gedeelte van de inkomsten uit de Oude Molen, 1848. 

1 omslag 

2159. Lijst van achterstallige betalers, 1880, 1881. 
1 stuk 

2160. Stukken inzake het proces tussen de Provisorie enerzijds en 
Jannes Nijland met zijn echtgenote anderzijds wegens geld 
dat deze aan de Provisorie schuldig zouden zijn en de van 
hen geëiste ontruiming van de door hen in pacht gehouden 
oostelijke helft der katerstede het Nijland in het boerschap 
Rectum, met extract uit de minuten berustende ter griffie 
van de arrondissementsrechtbank te Almelo betreffende een 
acte van het gericht Kedingen uit 1751, waaruit de groot- 
ouders van Jannes, Jan en Griete Nijland, deze katerstede 
verkopen aan de Provisorie ter voldoening van de door hen 
van de Provisorie opgenomen gelden en de daarop verlopen 
rente, 1880-1881. 1 omslag 
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IV. Bedeling 

2161. Stukken betreffende de door het Burgerlijk Armbestuur ge- 
dane uitkeringen aan behoeftige burgers, ca. 1850-1915, 
1921-1924. 1 omslag 

2162. Lijsten van voor steun in aanmerking komende personen met 
opgave van de uitgekeerde bedragen, z.d. 

1 omslag 

2163. Register van de minuten der declaraties van door de ge- 
meente Rijssen voor rekening van de gemeente waar de on- 
derstandbehoevenden geboren zijn, de z 

, g. onderstandsdo- 
micilies , verleende onderstand, welke declaraties naar die 
gemeenten zijn doorgezonden, 1855-1857. 1 deel 

2164. Register van de minuten der besluiten tot het verlenen van 
onderstand aan inwoners der gemeente Rijssen voor reke- 
ning van de gemeenten waar de onderstandbehoevenden zijn 
geboren, de z 

, g. onderstandsdomicilies , welke besluiten 
naar die gemeenten zijn doorgezonden, 1861-1866. 1 deel 

2165. Verklaringen en besluiten van het gemeentebestuur inge- 
komen bij de Provisorie der burgerarmen betreffende tege- 
moetkomingen in de kosten van onderstand verleend aan de 
diaconieën van de Ned. Hervormde kerk, de Rooms Katho- 
lieke kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk vanwege de 
door hen aan de armen gegeven bijdragen, 1872-1878, 1880- 
1881 en s 

, d. 1 omslag 

2166. Stukken ingekomen bij het Burgerlijk Armbestuur afkomstig 
van de kerkelijke diaconieën en armbesturen houdende op- 
gaven van de personen aan wie ten laste van de kerkelijke 
armenkassen onderstand verleend is, 1918-1919. 

1 omslag 

2167. Stukken betreffende de verpleging van Aaltje Oonk-van 
Lohuizen in het sanatorium Sonnevanck te Harderwijk, 
1915-1917. 1 omslag 

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR HET 2e GEDEELTE VAN DE WEG VAN 
OMMEN NAAR GOOR, 1854-1913. 

I. Algemeen 

2168-2171. Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor het 
2e gedeelte van de kunstweg Ommen-Goor, 1854-1912. 

4 delen 

2168. 1854 maart 7 - 1868 mei 27. 

2169. 1868 juni 10 - 1878 augustus 13 

N.B. Achterin: afschriften van door de Commissie 
verzonden brieven, 1869 juli 1 - 1879 april 12 

2170. 1878 oktober 2 - 1901 augustus 10. 

2171. 1901 september 19 - 1912 augustus 23. 
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2172-2221. Ingekomen stukken bij de Commissie voor het 2e gedeelte 
van de kunstweg Ommen-Goor, 1855-1869, 1874, 1879-1911 
en z 

, 
d 

. 
50 omslagen 

2172. 1855. 

2173. 1856. 

2174. 1857. 

2175. 1858. 

2176. 1859. 

2177. 1860. 

2178. 1861. 

2179. 1862. 

2180. 1863. 

2181. 1864. 

2182. 1865. 

2183. 1866. 

2184. 1867. 

2185. 1868. 

2186. 1869. 

2187. 1874. 

2188. 1879. 

2189. 1880. 

2190. 1881. 

2191. 1882. 

2192. 1883. 

2193. 1884. 

2194. 1885. 

2195. 1886. 

2196. 1887. 

2197. 1888. 

2198. 1889. 

1 stuk in omslag 

I stuk in omslag 

I stuk in omslag 

3 stukken in I 

omslag 

2 stukken in I 

omslag 

3 stukken in I 

omslag 

I stuk in omslag 
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2199. 1890. 

2200. 189l. 

220l. 1892. 

2202. 1893. 

2203. 1894. 

2204. 1895. 

2205. 1896. 

2206. 1897. 

2207. 1898. 

2208. 1899. 

2209. 1900. 

2210. 1901. 

221l. 1902. 

2212. 1903. 

2213. 1904. 

2214. 1905. 

2215. 1906. 

2216. 1907. 

2217. 1908. 

2218. 1909. 

2219. 1910. 

2220. 1911. 

222l. z s 
d 

, 

2 stukken in 1 

omslag 

4 stukken in 1 

omslag 

5 stukken in 1 

omslag 

4 stukken in 1 

omslag 

1 stuk in omslag 

2 stukken in I 

omslag 

2222-2223. Copieboeken houdende afschriften van brieven verzonden 
door de Commissie voor het 2e gedeelte van de kunstweg 
Ommen-Goor, 1879-1913. 
N.B. 
Voor de periode 1869 juli 1 - 1879 april 12 zie Inv s nr , 2169. 

2222. 1879 augustus 23 - 1911 mei 9. 

2223. 1911 mei 9 - 1913 maart 28. 
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2224. Extract uit de ligger der wegen der gemeente Markelo, 
waarop voorkomt de kunstweg van Ommen naar Goor, voor 
zover deze loopt door het grondgebied van de gemeente 
Markelo, z 

, 
d 

, 
1 omslag 

II. Rekeningen, begrotingen en bijlagen. 

2225-2228. Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het 2e gedeelte 
(ofwel de 2e, 3e, 4e en 5e sektie) van de kunstweg van 
Ommen naar Goor opgemaakt door de opzichters, vanaf 1866 

door de commissie van die weg voor de jaren 1859-1860, 
1863-1885, 1887-1889, 1891, 1893-1898, 1903-1904, 1906- 
1907. 2 pakken en 

2 omslagen 

2225. 1859-1860, 1863-1871. 

2226. 1872-1885, 1887-1889, 1891. 

2227. 1893-1898. 

2228. 1903-1904, 1906-1907. 

1 pak 
1 pak 
1 omslag 

1 omslag 

2229-2232. Jaarrekeningen en verantwoordingen van de thesaurier 
van de weg van Ommen naar Goor, voorlopig gesloten door 
de commissie van die weg en definitief gesloten door de 
gemeenteraden van Rijssen, Hellendoorn, Goor en Wierden 
en door de Gedeputeerde Staten van de provincie, betref- 
fende de dienstjaren 1857-1891, 1893-1900, 1902-1906. 

2 pakken en 
2 omslagen 

2229. 1857-1871. 1 pak 
1 pak 2230. 1872-1891. 

2231. 1893-1900. 

2232. 1902-1906. 

1 omslag 

1 omslag 

2233-2277. Bijlagen bij de jaarrekeningen van de ontvangsten en uit- 
gaven van de thesaurier (van het 2e gedeelte) van de weg 
van Ommen naar Goor, 1857-1891, 1893-1900, 1902, 1907. 

45 omslagen 
2233. 1857. 

2234. 1858. 

2235. 1859. 

2236. 1860. 

2237. 1861. 

2238. 1862. 

2239. 1863. 

2240. 1864. 

2241. 1865. 



2242. 1866. 

2243. 1867. 

2244. 1868. 

2245. 1869. 

2246. 1870. 

2247. 1871. 

2248. 1872. 

2249. 1873. 

2250. 1874. 

2251. 1875. 

2252. 1876. 

2253. 1877. 

2254. 1878. 

2255. 1879. 

2256. 1880. 

2257. 1881. 

2258. 1882. 

2259. 1883. 

2260. 1884. 

2261. 1885. 

2262. 1886. 

2263. 1887. 

2264. 1888. 

2265. 1889. 

2266. 1890. 

2267. 1891. 

2268. 1893. 

2269. 1894. 

2270. 1895. 

2271. 1896. 

2272. 1897. 

2273. 1898. 
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2274. 1899. 

2275. 1900. 

2276. 1902. 2 stukken in 
I omslag 

2277. 1907. 

lIl. Aanleg, beheer en onderhoud. 

2278. Financieel plan met een looptijd van 32 jaren voor de finan- 
ciering van de aanleg van de weg van Ommen over Hellen- 
doorn, Nijverdal, Rijssen, Enter naar Goor, .z s 

d 
, (ca. 

1854) . 
1 omslag 

2279. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door de Com- 
missarissen van de weg van Ommen naar Goor van de aanleg 
van deze weg over Hellendoorn, Rijssen en Enter, 1854 (ge- 
drukt) . 

1 omslag 

2280. Tekeningen van de situaties van verschillende weggedeelten 
en van een wals in gebruik bij de aanleg van de weg, z 

, 
d 

, 

(ca. 1855). I omslag 

2281. Voorwaarden voor de leverantie van keien voor het 2e ge- 
deelte sektie 3 van de kunstweg Ommen-Goor, z s 

d 
, 

I stuk in omslag 

2282. Overeenkomst tussen de provincie Overijssel enerzijds en de 
gezamenlijke gemeenten Hellendoorn, Rijssen, Goor, Wierden 
en het Ambt Delden anderzijds, betreffende de overname in 
beheer en onderhoud door eerstgenoemde van het door ge- 
noemde gemeenten aangelegde en beheerde tweede deel van 
de kunstweg van Ommen naar Goor, 1911 (gedrukt). 

1 stuk in omslag 

IV. Tollen 

a. Tarieven en inkomsten. 

2283. Tarief van de aan de tolbomen de vorderen tolrechten, 1856 

(gedrukt). I katern 

2284. Staat van de inkomsten uit de tollen over de jaren 1857- 
1896. I stuk in omslag 

2285. Tarief van tolgelden op IS Rijks grote wegen, 1833 (ge- 
drukt). Met latere aanvulling voor de periode 1867-1870 

voor bepaalde tollen geldende, z s 
d 

, (1867). 
2 stukken in 
I omslag 

b 
, Tolgaarders 

2286. Sollicitatiebrieven van personen die in aanmerking wensen te 
komen voor de post van tolgaarder op het 2e gedeelte van 
de weg van Ommen naar Goor, 1854-1856. 1 omslag 

2287. Instruktie voor de tolgaarders op de weg van Ommen naar 
Goor, 1857. I stuk in omslag 
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c , Verpachting 

2288. Voorwaarden waarop vanwege de Commissie des wegs van 
Ommen naar Goor zal worden overgegaan tot openbare ver- 
pachting van enkele tollen met processen-verbaal der ver- 
pachtingen, , 1868-1872, 1900 (gedrukt en geschreven). Met 
de 11 Algemene vdorwaarden voor de openbare verpachting 
van tollen op 's Rijks grote wegen 

11 

van het bestuur der 
Registratiè en Domeinen, 1866. 1 omslag 

2289. Stukken betreffende de openbare verpachting der tollen, 
1873, 1885-1900 en z s 

d 
, 

1 omslag 

2290. Pachtovereenkomsten van de Commissie voor het 2e gedeelte 
van de kunstweg Ommen-Goor met de pachters van de tollen 
2-6, met daartoe strekkende ondertekende voorwaarden, 
1875-1876, 1878, 1884, 1890, 1894, 1897, 1900. 

1 omslag 

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET BLIJKT 

2291. Notariële ac te van schuldbekentenis, groot f 
, 170, -, voor 

Arend Wolter, bouwman, woonachtig onder de Oosterhoff te 
Rijssen, ten laste van Marten Meijer, wever en glazemaker 
te Rijssen, onder verband van diens huis in de Doodstraat , 

aldaar, 1817. 1 katern 
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BIJLAGE: Tafels behorende bij de invvnr-s , 257-261. 

Tafel, behorende bij inv.nr. 257 van de stukken, geordend volgens het in 
1919 in werking getreden registratuurplan , gecodeerd nr-s , A.l tot D. 2 

1. Coderrr , A.l (Arbeidswet): Rapport inzake het onderzoek van de admi- 
nistratie der brandstoffencommissie, 1919. 1 stuk 

2. Codenr. A.l (Arbeidswet): Stukken betreffende de uitvoering van de ar- 
beidswet, 1919-1920. 1 omslag 

3. Codenr. A.4 (Arbeid, Raad van): Correspondentie van de gemeente met de 
Raad van Arbeid en de Vereniging Voorlichtingsdienst voor de sociale ver- 
zekering te Deventer, 1919. 1 omslag 

4. Codenr. A.5 (Administratie): Stukken betreffende de archieven van de ge- 
meen te, 1919-1920. 1 omslag 

5. Codenr. A. 5 (Administratie): Schrijven van de burgemeester aan de PTT 
inzake de slecht funktioneren de postbestelling, 1920. 1 stuk 

6. Codenr. A.6 (Arbeidsbemiddeling): Stukken betreffende arbeidsbemiddeling 
te Rijssen, 1919. 1 omslag 

7. Coderrr , Bv I (Brandstoffencommissie , alle aangelegenheden): Stukken be- 
treffende de brandstoffencommissie , 1919. 1 omslag 

8. Coderrr , B. 3 (Belastingen, plaatselijke): Stukken betreffende hoofdelijke 
omslag, hondebelasting, grondbelasting en begraafrechten, 1919-1920. 

1 omslag 
9. Codenr , B.4 (Belastingen, rijks): Stukken betreffende de uitkering aan de 

gemeente uit oorlogswinstbelasting , 1919. 1 omslag 
10. Codenr. B.6 (Burgerlijke stand): Stukken opgemaakt en ontvangen door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand, 1919. 1 omslag 
11. Codenr , B. 7 (Burgerwacht en Vrijwillige landstorm): Stukken betreffende 

de vrijwillige landstorm, 1919-1920. 1 omslag 
12. Codenr , 

B .9 (Bevolking): Stukken betreffende onjuistheden in de bevol- 
kingsadministratie, 1920. 1 omslag 

13. Codenr , C.l (Comptabiliteit, diversen): Stukken betreffende de afrekening 
met de Nederlandse Heidemaatschappij Lv vm , de waterpassing van De Lei- 
ding (voormalig tuinbouwbedrijf), 1919. 1 omslag 

14. Coderrr , C.l (Comptabiliteit, diversen): Stukken betreffende aanmerkingen 
op en wijzigingen van de gemeentebegrotingen van 1917-1919. 

1 omslag 
Stukken betreffende de comptabi- 

1 omslag 
betreffende de door de 

1 omslag 
en -rekening): Stukken 
van 1917-1919. 

1 omslag 
18. Codenr , D. 2 (Distributie): Stukken betreffende de distributie van levens- 

middelen, schoeisel en kleding, 1919. 1 omslag 

Codenr , C.l (Comptabiliteit, diversen): 
liteit van de gemeente, 1919-1920. 
Codenr , 

C 
. 

2 (Comptabiliteit, leningen): Stukken 
gemeente aangegane geldleningen, 1918-1920. 
Codenr. C.4 (Comptabiliteit, gemeentebegroting 
betreffende wijzigingen op de gemeentebegrotingen 

15. 

16. 

17. 

Tafel, behorende bij învvnr , 258 van de stukken geordend volgens het in 
1919 in werking getreden registratuurplan , gecodeerd nrs. Gv I tot G. 6 

1. Coderrr , G.l (Gemeente-ambtenaren): Correspondentie met de Ned. Chr. 
Bond van Personeel in Publieke Dienst te Rotterdam inzake de lonen van 
gemeentewerklieden ter voorbereiding op het ontwerpen van een werklieden- 
reglement, 1919-1920. 1 omslag 

2. Codenr , Cv I (Gemeente-ambtenaren): Sollicitaties naar de vacature opzichter 
gemeenteslachtplaats , 1919. 1 omslag 

3. Codenr , G.l (Gemeente-ambtenaren): Stukken betreffende de bezoldiging 
van gemeente-ambtenaren, burgemeester en sekretaris, 1919-1920. 

1 omslag 
4. Codenr. G.2 (Gemeente-eigendommen, De Mors): Stukken betreffende de 

beweiding van de gemeenteweide De Mors, 1919-1920. 1 omslag 
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S. Codenr. G 
. 

2 (Gemeente-eigendommen, De Mors): Stukken betreffende de 
verkoop van gemeentegrond aan J. Dommerholt (De Mors), 1919. 

1 omslag 
6. Codenr. G.2 (Gemeente-eigendommen, De Mors): Brief van de burgemeester 

aan G.S. inzake de verkoop van gemeentegrond, 1919. 
7. Codenr. G 

. 
2 (Gemeente-eigendommen, De Mors): Brief ingekomen van het 

waterschap de Regge, afd. Midden-Regge, inzake de bouw van een stuw in 
de Maatgraven, 1919. 1 stuk 

8. Codenr. G.3 (Gemeente-eigendommen, Gasbedrijf): Stukken betreffende de 
installatie van een alarmtoestel in de stokerij van de gasfabriek en de 
woning van een direkteur, 1919. 1 omslag 

9. Codenr. G.3 (Gemeente-eigendommen, Gasbedrijf): Correspondentie van de 
direkteur van de gasfabriek en van de 11 

gas commissie 11 

, 1919-1920. 
1 omslag 

10. Codenr. G.3 (Gemeente-eigendommen, Gasbedrijf): Jaarverslag van exploi- 
tatie en toestand van de gemeentelijke gasfabriek over 1918, opgemaakt 
1919. 1 omslag 

11. Codenr. G.4 (Gemeente-eigendommen, Tuinbouwbedrijf): Stukken betreffen- 
de de afwatering van gronden behorend tot het tuinbouwbedrijf De Ver- 
deeling, met situatieschets, 1919. 1 omslag 

12. Codenr. G. 4 (Gemeente-eigendommen, Tuinbouwbedrijf): Stukken betreffen- 
de de voorgenomen verhuur/verkoop van een gedeelte van de gronden van 
het tuinbouwbedrijf De Verdeeling, 1919-1920. I omslag 

13. Codenr. G. 4 (Gemeente-eigendommen, Tuinbouwbedrijf): Stukken betreffen- 
de de groentevoorziening in Rijssen, 1919-1920. 1 omslag 

14. Codenr , G.S (Gemeenteraad, alle stukken en correspondentie): Goedkeu- 
ringsbesluit van G. S. op het kohier van de hondenbelasting, 1919. 

I stuk 
IS. Codenr. G.S (Gemeenteraad, alle stukken en correspondentie): Besluit van 

G.S. ter goedkeuring van de presentiegelden voor de raadsleden, 1919. 
16. Codenr. G. S (Gemeenteraad, alle stukken en correspondentie): Stukken 

betreffende de benoeming van raadsleden, 1919. I omslag 
17. Codenr. G.S (Gemeenteraad, alle stukken en correspondentie): Agenda ge- 

meenteraadsvergadering van 11 mei 1920. I stuk 
18. Codenr. G. 6 (Gemeente-eigendommen, plantsoenen, straten enz.): Proces 

verbaal van aanbesteding voor het maken van rioleringsputten in de Bouw- 
en Walstraat, 1919. 1 stuk 

19. Codenr , G. 6 (Gemeente-eigendommen, plantsoenen, straten enz.): Stukken 
betreffende de toetreding van Rijssen tot de Onderlinge Gemeentelijke 
Boschbrandverzekering te 's Hertogenbosch, 1919. 1 omslag 

20. Codenr. G. 6 (Gemeente-eigendommen, plantsoenen, straten enz.): Schrijven 
houdende een klacht over de slechte toestand van de Parkstraat (thans 
Hangerad) , met de afdoening, 1920. 1 omslag 

21. Codenr. G. 6 (Gemeente-eigendommen, plantsoenen, straten enz.): Stukken 
betreffende de verontreiniging van Bouw- en Walstraat ten gevolge van het 
heb ben van mesthopen en mestwagens, 1920. 1 omslag 

22. Codenr. G. 6 (Gemeente-eigendommen, plantsoenen, straten enz.): Corres- 
pondentie tussen slager Abraham Pagrach en de gemeente inzake de Spoor- 
straat die bij zijn huis te smal zou zijn, 1920. 1 omslag 

23. Coderir , G. 6 (Gemeente-eigendommen, plantsoenen, straten enz.): Schrijven 
van de gemeente aan de karrelieden Baan, Bonninghorst, Harbers en 
Voortman, waarin mededeling dat de gemeente in het jaar 1920 van hun 
diensten gebruik willen maken, 1919. 1 stuk 

24. Codenr. G.6 (Gemeente-eigendommen, plantsoenen, straten enz.): Verkla- 
ring van Gerrit Hendrik Bolink, kleermaker, dat hij aan de gemeente afstaat 
het voorstraatje ten noorden van de door hem gekoch te woning aan het 
Schild, 1919. 1 stuk 
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Tafel behorende bij Invvnr , 
259 van de stukken geordend volgens het in 

1919 in werking getreden registratuurplan , gecodeerd nrs. G. 8 tot L. 3 

1. Codenr. G.8 (Gemeente-eigendommen, gebouwen): Stukken betreffende de 
woningen van de hoofden van de Ie en 2e 0.1. s., 1919-1920. 

1 omslag 
2. Coderrr , G.8 (Gemeente-eigendommen, gebouwen): Overzicht van de waag- 

meester over 1919. 1 stuk 
3. Codenr. G.8 (Gemeente-eigendommen, gebouwen): Stukken betreffende het 

gebruik van scholen voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd 
zijn, 1919-1920. 1 omslag 

4. Codenr. G.8 (Gemeente-eigendommen, gebouwen): Stukken betreffende de 
verhuur van gemeentewoningen en volkshuisvesting, 1919-1920. 

1 omslag 
5. Codenr , G. 8 (Gemeente-eigendommen, gebouwen): Schrijven van deurwaar- 

der Fikkert te Goor houdende mededeling betreffende de gerechtelijke ont- 
ruiming van een huis, 1920. 1 stuk 

6. Codenr , G.8 (Gemeente-eigendommen, gebouwen): Rapport van de gemeen- 
te-opzichter inzake een door de gemeente gehuurd pand tot berging van 
kunstmeststoffen, 1919. 1 stuk 

7. Codenr. G.9 (Gezondheidscommissie): Stukken betreffende de gezondheids- 
commissie van het ressort gevestigd te Wierden, 1918-1919. 

1 omslag 
8. Coderrr , 

G .10 (Gemeentebestuur): Stukken betreffende de benoeming van 
wethouders, 1919. 1 omslag 

9. Codenr , G.I0 (Gemeentebestuur): Stukken betreffende het door de gemeen- 
te Rijssen van de gemeenteraad van Schagen overgenomen besluit inzake een 
voorgestelde verandering in de wijze van benoeming van een burgemeester, 
1920. 1 omslag 

10. Codenr. G.11 (Gemeente-eigendommen, veemarkt): Stukken betreffende de 
bestrating, toegang en aankoop van grond ten behoeve van de veemarkt, 
1919. 1 omslag 

11. Codenr , G. 13 (Gemeen te-eigendommen, landerijen): Stukken betreffende de 
verhuur en verkoop van gemeentegrond, 1914, 1919. 1 omslag 

12. Codenr , G.15 (Gemeentepersoneel, omroeper): Stukken betreffende de aan- 
schaf van een nieuw omroep bekken voor de stadsomroeper , 1919. 

1 omslag 
13. Codenr , J.l (Jacht en visserij): Stukken betreffende het aanvragen van 

jachtakten tot het schieten van schadelijk wild, 1919. 1 omslag 
14. Codenr. K.2 (Krankzinnigenverpleging, opneming enz.): Stukken betref- 

fende de opname van inwoners in een krankzinnigengesticht, 1919. 
1 omslag 

15. Codenr. K. 3 (Kieswet): Stukken betreffende de in 1919 gehouden ver- 
kiezingen voor de gemeenteraad, 1919. 1 omslag 

16. Codenr. K. 4 (Kadaster): Stukken betreffende de correspondentie gevoerd 
met het kadaster, 1919. 1 omslag 

17. Codenr. K 
. 

5 (kadaster): Stukken betreffende de vaststelling van eigen- 
dommen van D.J. Nijland , welke ten onrechte op naam van de gemeente 
stonden, 1920. 1 omslag 

18. Codenr. L. 2 (Leerplichtwet): Stukken betreffende de uitvoering van de 
Leerplichtwet, 1919-1920. 1 omslag 

19. Codenr. L.3 (Landbouw): Schrijven van de Ned. Heidemaatschappij betref- 
fende een geschil over een door de gemeente te betalen nota ten behoeve 
van het gemeentelijk tuinbouwbedrijf, 1919. 1 stuk 
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Tafel, behorende bij Inv s nr . 260 van de stukken geordend volgens het in 
1919 in werking getreden registratuurplan , gecodeerd nr-s , M. 2 tot 0.12 

1. Codenr , M. 2 (Militaire zaken, vrijstellingen): Stukken betreffende vrij- 
stelling van de dienst bij de militie, 1918-1919. 1 omslag 

2. Codenr. M. 3 (Militaire zaken, keuring): Stukken betreffende keuringen 
voor de militie, 1919-1920. 1 omslag 

3. Codenr. M. 4 (Militaire zaken, vergoedingen): Stukken betreffende vergoe- 
dingen aan kostwinners, 1919-1920. 1 omslag 

4. Codenr. M. 5 (Militaire zaken, verlofgangers): Stukken betreffende verlof- 
gangers, 1919-1920. 1 omslag 

5. Codenr. M. 7 (Militaire zaken, inlijving): Stukken betreffende de inlijving 
bij de militie, 1919-192 0 

. 
1 omslag 

6. Codenr. M. 8 (Militaire zaken, diversen): Stukken betreffende de militie, 
1919-1920. 1 omslag 

7. Codenr. M. 9 (Militaire zaken, overgang naar de landweer, c 
, q. de land- 

storm): Stukken betreffende de overgang van militiedienstplichtigen naar de 
landweer, 1919. 1 omslag 

8. Codenr. 0.1 (Ongevallenwet): Stukken betreffende de uitvoering van de 
ongevallenwet (Rijksverzekeringsbank), 1918-1919. 1 omslag 

9. Codenr. 0.2 (Onderwijs, jaarwedden en toelagen onderwijzers): Stukken 
betreffende de slariëring van onderwijzend personeel, 1919-1902. 

1 omslag 
10. Codenr. 0.3 (Ondersteuningen): Stukken betreffende ondersteuningen 

welke door de gemeente middels het Koninklijk Nationaal Steuncomité aan 
minder draagkrachtigen worden verleend, 1919-1920. 1 omalag 

11. Coderrr , 0.3 (Ondersteuningen): Stukken betreffende de jsteunver-Ienîng aan 
Oostenrijk, 1919. ]( omslag 

12. Codenr. 0.4 (Onderwijs, pensioen en mutaties): Stukken betreffende de 
pensioenen van het onderwijzend personeel aan de beide openbare lagere 
scholen, 1918-1919. 1 omslag 

13. Codenr. 0.5 (Onderwijswet, diversen): Stukken betreffende de uitvoering 
van de onderwijswet, 1919-1920. 1 omslag 

14. Codenr , 0.6 (Onderwijzers, benoemingen etc s }: Stukken betreffende de be- 
noemingen aan de lagere school en aan het herhalingsonderwijs, 1919. 

1 omslag 
15. Coderrr , 0.7 (Onderwijs, schoolgelden e. d 

, ): Stukken betreffende school- 
geldvergoedingen , 1919-1920. 1 omslag 

16. Codenr , 0.9 (Onderwijs, herhalingsonderwijs): Stukken betreffende de on- 
derwijzers van het herhalingsonderwijs, 1918-1920. 1 omslag 

17. Codenr. 0.10 (Onderwijs, toelating enz.): Stukken betreffende de toelating 
tot de school van leerlingen van buiten de gemeente, 1919-1920. 

1 omslag 
18. Codenr. O.H (Onderwijs, vakonderwijs): Stukken betreffende vakonderwijs 

in tekenen en koken, 1919-1920. 1 omslag 
19. Codenr. 0.12 (Onderwijs, schoolbehoeften): Stukken betreffende de leve- 

ring van schoolbehoeften en leermiddelen voor de openbare lagere scholen 
en voor de MULO-school, 1919-1920. 1 omslag 

Tafel behorende bij invvnr , 261 van de stukken geordend volgens het in 
1919 in werking getreden registratuurplan , gecodeerd nr s , Pv I tot W.12 

1. Codenr. P. 1 (Pensioenen van gemeen te-ambtenaren): Stukken betreffende 
de pensioenen van gemeente-ambtenaren, 1919-1920. 1 omslag 

2. Codenr. P. 5 (Politie-ambtenaren): Stukken betreffende politie-ambtenaren, 
1919-1920. 1 omslag 

3. Codenr. P.6 (Publieke vermakelijkheden): Verzoeken aan het gemeentebe- 
stuur danslessen te mogen ontvangen en filmvoorstellingen en toneeluitvoe- 
ringen te mogen houden, met de afdoening, 1920. 1 omslag 
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4. Codenr . Sv I (Spoorwegen): Stukken betreffende de Koninklijke Ned. Lo- 
kaalspoorwegmaatschappij te Apeldoorn en betreffende de overname van deze 
maatschappij door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij te Amster- 
dam, 1919-1920. I omslag 

5. Coderrr , S.2 (Subsidiën): Stukken betreffende subsidies aan verenigingen 
en partikulieren en aan ouders van elders schoolgaande kinderen, 1919- 
1920. 1 omslag 

6. Codenr , St. 1 (Straatverlichting) : Stukken betreffende straatverlichting, 
1919-1920. I omslag 

7. Codenr. V.l (Vluchtelingen): Stukken betreffende franse vluchtelingen die 
zich in Rijssen vestigen, 1919-1920. 1 omslag 

8. Codenr , V. 2 (Veeziekten): Stukken betreffende besmettelijke ziekten onder 
vee en huisdieren, 1919-1920. I omslag 

9. Codenr. V. 3 (Vreemdelingenverkeer): Stukken betreffende het werpen van 
stenen en vuil naar auto' s , 1919. 1 omslag 

10. Coderrr , V.4 (visvoorziening) : Stukken betreffende de gemeentelijke vis- 
verkoop, 1919. 1 omslag 

11. Codenr , V. 7 (Volksgezondheid): Schrijven van de gemeente aan de firma 
Ter Horst betreffende de vervuiling van de. Essteeg nabij de Entos-wo- 
ningen, 1919. 1 stuk 

12. Codenr , V. 7 (Volksgezondheid): Stukken betreffende het inschakelen van 
wichelroedelopers i. v , m 

, de drinkwatervoorziening, 1920. 
1 omslag 

13. Codenr. V. 7 (Volksgezondheid): Stukken betreffende de gemeentelijke com- 
missie voor lichamelijke opvoeding, 1920. 1 omslag 

14. Codenr. W.2 (Wachtgeldregelingen): Stukken betreffende de wachtgeldrege- 
ling van arbeiders werkzaam in de textiel bij Koninklijke Stoomblekerij te 
Hellendoorn, bij Ten Bos te Wierden en bij Ter Horst te Rijssen, 1918-1919. 

1 omslag 
15. Coderrr , W.3 (Werkverschaffing): Stukken betreffende werkverschaffing in 

Rijssen, 1919. 1 omslag 
16. Codenr. W.4 (Wegen): Stukken betreffende de verharding van zandwegen, 

1919 . 
1 omslag 

17. Codenr , W. 5 (Waterleidingen): Stukken betreffende de waterleidingen Molen- 
graven en Maatgraven, 1919. 1 omslag 

18. Codenr. W. 7 (Wegen, diversen): Stukken betreffende de aanleg en het on- 
derhoud van wegen en fietspaden, alsmede het verkrijgen van toestemming 
voor de uitvoering van werken op, aan of in rijkswegen, 1912, 1917-1920. 

1 omslag 
19. Codenr , W. 8 (Woningwet): Stukken betreffende de bouw van middenstands- 

woningen en de verbouwing van bestaande woningen, 1919-1920. 
1 omslag 

20. Codenr , W.12 (Woningbouw, middenstandswoningen) : Stukken betreffende 
de bouw van 24 middenstandswoningen, 1919-1920. 1 omslag 
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4. Codenr. Sv I (Spoorwegen): Stukken betreffende de Koninklijke Ned. Lo- 
kaalspoorwegmaatschappij te Apeldoorn en betreffende de overname van deze 
maatschappij door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij te Amster- 
dam, 1919-1920. 1 omslag 
Codenr , S. 2 (Subsidiën): Stukken betreffende subsidies aan verenigingen 
en partikulieren en aan ouders van elders schoolgaande kinderen, 1919- 
1920. 1 omslag 
Codenr. St. 1 (Straatverlichting): Stukken betreffende straatverlichting, 
1919-1920. 1 omslag 
Codenr. V.l (Vluchtelingen): Stukken betreffende franse vluchtelingen die 
zich in Rijssen vestigen, 1919-1920. 1 omslag 
Codenr. V.2 (Veeziekten): Stukken betreffende besmettelijke ziekten onder 
vee en huisdieren , 1919-192 0 

. 
1 omslag 

Codenr. V. 3 (Vreemdelingenverkeer): Stukken betreffende het werpen van 
stenen en vuil naar auto's, 1919. 1 omslag 
Codenr. V. 4 (visvoorziening ): Stukken betreffende de gemeentelijke vis- 
verkoop, 1919. 1 omslag 
Coderrr , V. 7 (Volksgezondheid): Schrijven van de gemeente aan de firma 
Ter Horst betreffende de vervuiling van de Essteeg nabij de Entos-wo- 
ningen, 1919. I stuk 
Codenr. V. 7 (Volksgezondheid): Stukken betreffende het inschakelen van 
wichelroedelopers i. v , m 

, de drinkwatervoorziening, 1920. 
1 omslag 

Codenr. V. 7 (Volksgezondheid): Stukken betreffende de gemeentelijke com- 
missie voor lichamelijke opvoeding, 1920. I omslag 
Codenr. W.2 (Wachtgeldregelingen): Stukken betreffende de wachtgeldrege- 
ling van arbeiders werkzaam in de textiel bij Koninklijke Stoomblekerij te 
Hellendoorn, bij Ten Bos te Wierden en bij Ter Horst te Rijssen, 1918-1919. 

I omslag 
Coderrr , W.3 (Werkverschaffing): Stukken betreffende werkverschaffing in 
Rijssen, 1919. 1 omslag 
Codenr. W.4 (Wegen): Stukken betreffende de verharding van zandwegen, 
1919. I omslag 
Codenr. W.5 (Waterleidingen): Stukken betreffende de waterleidingen Molen- 
graven en Maatgraven , 1919. I omslag 
Codenr. W. 7 (Wegen, diversen): Stukken betreffende de aanleg en het on- 
derhoud van wegen en fietspaden, alsmede het verkrijgen van toestemming 
voor de uitvoering van werken op, aan of in rijkswegen, 1912, 1917-1920. 

1 omslag 
Codenr. W.8 (Woningwet): Stukken betreffende de bouw van middenstands- 
woningen en de verbouwing van bestaande woningen, 1919-1920. 

1 omslag 
Stukken betreffende 
1 omslag 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. Codenr. W.12 (Woningbouw, middenstandswoningen) : 

de bouw van 24 middenstandswoningen, 1919-1920. 


