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Een aantal stukken, zoals begrotingen, rekeningen, kiezerslijsten e.d., was

buiten de ordeningssystemen gelaten; deze zijn nu ondergebracht in het

tweede deel van de inventaris van het gemeentebestuur, gevormd onder be-

heer van de gemeentesecretaris: stukken van bijzondere aard. In sommige

gevallen werden bepaalde stukken nu eens opgenomen in het ordenings-

systeem, dan weer bij de buiten het ordeningssysteem gelaten stukken, dit

geldt met name voor de correspondentie betreffende de begrotingen en re-

keningen. Deze correspondentie is nu in zijn geheel ondergebracht bij de be-

grotingen en rekeningen in het tweede deel. Hetzelfde geldt voor de belas-

tingkohieren en de eigendomsakten, met bijbehorende stukken, die op beide

plaatsen werden aangetroffen. Uit praktische overwegeingen zijn de hinder-

wetvergunningen en de bouwvergunningen uit de ordeningssystemen gelicht

en ondergebracht bij de stukken van bijzondere aard; ook de stukken die

thuishoorden in een ander archief dan dat van het gemeentebestuur zijn er

uitgelicht en ondergebracht bij de betreffende archieven.

Bij de beschrijving van de stukken, geordend volgens een van de beschreven

systemen, is niet alleen het tijdvak, waarover de stukken lopen, vermeld,

maar zijn de bewaard gebleven bescheiden ook nader beschreven om ze

aldus zo goed mogelijk toegankelijk te maken. De alfabetische rubrieken

van het systeem, dat in de jaren 1933-1941 werd gebezigd, zijn voorzien

van een nummer; dit nummer is ook opgenomen in de beschrijving en wel

direct na het betreffende jaartal.

Het enige in het archief aangetroffen bestanddeel van vóór de Frande t i jd ,

een register van resoluties van de- geërfdenvergaderingen uit het tijdvak

1782-1795, werd in de periode 1811-1832 als besluitenregister van de raad

gebruikt en t ref t men daarom aan bij de besluiten van de raad (inv.nr.29).

Voor een goede handhaving in de toekomst van de verkregen orde werden

alle stukken, omslagen, delen enz. doorlopend genummerd.

Om de kostbare archiefruimte zo goed mogelijk te benutten en om een

beter overzicht van het archief te krijgen werden de stukken, die zowel

voor de administratie als voor de geschiedenis van geen belang meer waren

uit het archief verwijderd en vernietigd. Hierbij werd toegepast de "Li jst

van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven

van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na


