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INLEIDING
Het Grondbedrijf werd opgericht als tak van dienst per 1 januari 1934. De achtergrond
was dat het om financiële redenen voor een gemeente handiger was om de exploitatie
van bouwgrond in een aparte financiële constructie onder te brengen. Volgens het
reglement werd door het College van B&W een ambtenaar aangewezen als beheerder.
Uit een nota uit 1957 blijkt echter dat het beheer werd gevoerd door de financiële
afdeling zonder dat er een specifieke ambtenaar voor was aangewezen (zie inv. nr. 2).
Vermoedelijk werd tot 1963 een zogenaamde dubbele boekhouding gehanteerd.
Als eindjaar voor dit archief is 1986 genomen, omdat dat samenvalt met de cesuur
van het Secretariearchief van de gemeente Wageningen.
Het oorpronkelijke archief van het Grondbedrijf besloeg ca. 7 meter. Het overgrote
deel bestond uit facturen, bonnen, afschriften, etc., verzameld in de periode 19341986 en betrekking hebbende op afzonderlijke boekjaren. Ten aanzien van de compleetheid van het archief is het opvallend dat de grootboekkaarten uit 1969-1971 en
vanaf 1974 ontbreken. De dubbele boekhouding is bewaard omdat de grootboeken bij
tijd en wijle nogal summier zijn.
Na bewerking is ca. 0,75 cm. overgebleven, waarbij aangetekend moet worden dat de
begrotingen en rekeningen zijn opgenomen in het Secretariearchief.

drs. H.G.J. Gerritsen, drs. H.A. Gramsma
Schaarsbergen, juni 2003

Citeertitel:
Citaten uit deze bronnen kunnen worden aangegeven met:
Gemeentearchief Wageningen (GAW), Archief gemeentelijk grondbedrijf, inv. nr. .....

INVENTARIS

1.

Stukken betreffende instelling van het Grondbedrijf en vaststelling van een
verordening op het beheer, 1933-1934. 1 omslag

2.

Stukken betreffende het functioneren van het Grondbedrijf, met hertaxatie
en het inbrengen van gronden, 1938-1986 met hiaten. 1 omslag

3.

Begrotingen over de jaren 1934-1945, met wijzigingen.

--.

Begrotingen over de jaren 1947-1986: zie Secretariearchief inv. nrs. 14611504.

--.

Begrotingswijzigingen over 1942-1986: zie Secretariearchief inv. nrs. 13361431.

4-5.

--.

Concept-jaarrekeningen, met bijlagen, 1934-1946.
4. 1934-1941
5. 1942-1946

1 omslag

2 omslagen

Concept-jaarrekeningen, met bijlagen, 1947-1986: zie Secretariearchief
inv. nrs. 1510-1548 en 1803-1843.

6-15.

Grootboeken, 1942-1968 en 1972-1973.
6. 1934-1942, band
7. 1942-1952, band
8. 1953-1963, band
9. 1964
10. 1965
11. 1966
12. 1967
13. 1968
14. 1972
15. 1973

16-18.

Kasboeken over 1934-1959.
16. 1934 - 1942
17. 1943 - juni 1950
18. juli 1950 - 1959

19-20.

Journalen, 1934-1963.
19. 1934-1959
20. 1960-1963

2 delen

21.

Memoriaal, 1934-1963.

1 deel

22.

Register van verkopen, 1934-1952.

23.

Register van verhuringen en verpachtingen, ca. 1942-1949.

2

3 banden en 7 omslagen

3 delen

1 deel
1 deel

