
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE ADMINISTRATEUR VAN HET 
GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF, 

HET GEMEENTELIJK WATERLEIDINGBEDRIJF EN HET 
GEMEENTELIJK GASBEDRIJF VAN BODEGRAVEN, 1922 - 1969 

Kort overzicht van de geschiedenis van de gemeentelijke nutsbedrijven te Bodegraven, 
1922-1969 

Het Gemeenteliik Electriciteitsbedrijf. 1922-1965 

Sedert 1918 was er in Bodegraven sprake van elektriciteit. Sedert dat jaar onderhield de 
gemeente Bodegraven een contract met de Gemeentelijke Lichtfabriek van Gouda, waarbij 
laatstgenoemde instelling stroom leverde aan Bodegraven. Vanaf 1922 ging Bodegraven de 
ingekochte elektriciteit zelf transformeren en distribueren en met dat doel werd een Gemeente
lijk Electriciteitsbedrijf opgericht. Op 15 juli 1922 kwam de Verordening op het Electriciteits-
bedrijf tot stand, waarbij het college van Burgemeester en Wethouders, gesteund door een 
raadscommissie, het beheer over dat bedrijf toegewezen kreeg. 
Het bedrijf maakte een voorspoedige ontwikkeling door. Rond 1935 waren er circa 1750 
aansluitingen gerealiseerd; circa 140 straatlantaarns brandden in dat jaar in Bodegraven. Het 
eerste transformatorstation aan de Korte Nieuwstraat bleek al spoedig te klein om de stroom
voorziening goed te doen functioneren; tot 1940 werd het aantal transformatorstations tot zes 
stuks uitgebreid. De naoorlogse groei van Bodegraven werd weerspiegeld in de groei van het 
aantal elektriciteitsaansluitingen: in 1950 circa 2250, in 1955 circa 2325, in 1960 circa 2650 en 
in 1965 circa 3275 aansluitingen. 
Tot het distributiegebied van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf behoorden de gemeente 
Bodegraven (met Nieuwerbrug en de Meije); vanaf de jaren '50 kwamen hierbij gedeelten van 
de gemeenten Zwammerdam, Barwoutswaarder en Rietveld. 
Eind 1963 werd op initiatief van de gemeente Gouda een gemeenschappelijke regeling 
ontworpen, die tenslotte leidde tot de oprichting van een Gemeenschappelijk Energiebedrijf 
Gouda en Omstreken. Bij raadsbesluit van 22 oktober 1965 trad de gemeente Bodegraven toe 
tot deze gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 1966. Met dit besluit kwam er 
een eind aan het zelfstandig bestaan van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. 

Het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf. 1938-1969 

De drinkwatervoorziening in Bodegraven en een groot gedeelte van Zwammerdam werd vanaf 
1908 door een particuliere onderneming, de NV Bodegraafsche Waterleiding, gewaarborgd. 
Hiervoor had deze onderneming een pompstation met watertoren laten bouwen op Buitenkerk. 
In 1938 liep de concessie, die dit bedrijf voor de waterlevering had gekregen, ten einde. De 
gemeente Bodegraven had het recht van naasting en nam in 1938 de gelegenheid waar om het 
bedrijf over te nemen en er een Gemeentelijk Waterleidingbedrijf van te maken, evenals het 
Electriciteitsbedrijf onder het beheer van Burgemeester en Wethouders, gesteund door de 
Bedrijvencommissie. 
In 1938 waren er 2150 adressen in Bodegraven, Zwammerdam, de Vinkenbuurt en Nieuwer
brug op de drinkwaterleiding aangesloten. In tegenstelling tot de twee andere nutsbedrijven 
distribueerde het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf niet alleen, maar produceerde het ook 
drinkwater. Een lucratieve onderneming, waar ook groei in zat: in 1938 2150 aansluitingen, in 
1945 2220, in 1950 2250, in 1955 2500, in 1960 2850, in 1965 3500 en in 1969 ruim 3800 



aansluitingen. 
Het nieuwe Waterleidingbedrijf investeerde in 1940 al in een nieuwe waterfilterinstallatie; in 
1954 vond een grote restauratie van de watertoren plaats. 
Al vanaf de jaren '40 was er sprake van samenwerking met het waterleidingbedrijf De Elf 
Gemeenten, dat in de naburige gemeenten voor drinkwater zorgde. Rond 1965 bleek een 
verdergaande samenwerking noodzakelijk: aan de vraag naar drinkwater zou op termijn niet 
meer door het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf alleen kunnen worden voldaan, terwijl op 
economische gronden een fusie met andere waterleidingbedrijven wenselijk leek. Eén en ander 
leidde er toe, dat de Bodegraafse gemeenteraad op 13 maart 1969 besloot het Gemeentelijk 
Waterleidingbedrijf te doen fuseren met Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten en het bedrijf aan 
die gemeenschappelijke regeling over te dragen. Aldus kwam er op 1 januari 1970 een eind aan 
het laatste zelfstandige Bodegraafse nutsbedrijf. 

Het Gemeentelijk Gasbedrijf. 1951-1965 

De gasvoorziening in Bodegraven heeft een historie, die teruggaat tot 1862. Toen stichtte een 
aantal particulieren onder leiding van J. van der Giessen een gasfabriek, die in 1874 door de 
gemeente werd overgenomen. In 1896 deed de gemeente deze fabriek weer over aan een 
particuliere onderneming, de firma W. de Liefde te Hoorn. Deze firma verzorgde de gasvoor
ziening in Bodegraven en Zwammerdam vanaf het fabrieksterrein aan de Overtocht, gemeente 
Zwammerdam. 
Na de Tweede Wereldoorlog vreesde de firma De Liefde de Bodegraafse gasvoorziening niet 
langer te kunnen garanderen. Dit leidde ertoe, dat het gemeentebestuur van Bodegraven een 
onderzoek instelde naar overname van de gasfabriek met als resultaat, dat het bedrijf in 1951 
overgedragen werd aan de gemeente. 
De gemeente ging zich echter niet, zoals de vorige eigenaar, bezighouden met de produktie van 
gas, doch uitsluitend met de distributie. Het gas werd vanaf 1952 ingekocht van het gemeente
lijk energiebedrijf te Gouda. 
In 1952 waren er in Bodegraven en Zwammerdam 1675 aansluitingen op het gasnet. In 1955 
was dit getal gegroeid tot 1790, terwijl er in 1960 2050 aansluitingen waren. In 1965, het jaar 
van de opheffing van het Gemeentelijk Gasbedrijf, bedroeg dit aantal 2718. 
Bij de hierboven al gememoreerde oprichting van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda 
en Omstreken, waarbij Bodegraven zich per 1 januari 1966 aansloot, kwam er behalve aan het 
Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf ook een eind aan het bestaan van het Gemeentelijk Gasbedrijf. 
Later viel het fabriekscomplex aan de Overtocht onder de slopershamer. 



De interne organisatie en de archieven van de gemeentelijke nutsbedrijven 

In de Verordening op het Electriciteitsbedrijf uit 1922 wordt het college van Burgemeester en 
Wethouders, gesteund door een "Lichtcommissie", aangewezen als beheerder van het Gemeen
telijk Electriciteitsbedrijf. De dagelijkse leiding had de chef-monteur voor het technische 
gedeelte en de boekhouder voor het administratieve gedeelte. 
In de praktijk trad de gemeente-ontvanger tevens als boekhouder, later administrateur genoemd, 
van het Electriciteitsbedrijf op en vormde als zodanig zelfstandig archief. In de jaren '30 kreeg 
hij bij zijn administratief werk steun van een klerk, terwijl er in 1938, toen de administrateur 
ook belast werd met het administratief beheer van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf, een 
klerk bijkwam. Daarnaast waren er vier tot vijf mensen met technische werkzaamheden belast, 
terwijl de gemeentebode als incasseerder optrad. Het aantal personeelsleden is na 1950 iets 
gegroeid: waren er in 1950 nog vijf administratieve en zes technische ambtenaren (sommigen in 
deeltijd) bij de gemeentelijke bedrijven werkzaam, in 1965, bij de opheffing van het Gemeente
lijk Electriciteitsbedrijf en het Gemeentelijk Gasbedrijf, waren er negen administratieve en 
dertien technische medewerkers. 
Als administrateurs traden achtereenvolgens op: C. van Ryn (1922-1931), B.J. Thijssen 
(1931-1934), J.G. Breekveldt (1935-1968) en A. Walma (1968-1969). De drie eerstgenoem-
den waren tevens gemeenteontvanger van Bodegraven; laatstgenoemde was behalve administra
teur van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf ook werkzaam als financieel ambtenaar bij de 
gemeente Bodegraven. 
De administrateur en zijn medewerkers waren belast met het financieel beheer en het beheer 
van materieel en magazijnen. Daarnaast was de administrateur ook adviseur van het college van 
Burgemeester en Wethouders met betrekking tot zaken betreffende de bedrijven en trad hij op 
als secretaris van de Bedrijvencommissie. 
Hoewel de drie nutsbedrijven in principe drie aparte organen waren, werden financieel beheer 
en magazijnbeheer gemeenschappelijk uitgevoerd. In de archiefvorming is dit duidelijk te zien. 
Er zijn dus geen drie verschillende administraties te onderscheiden; wel is er een onderscheid te 
maken tussen zaken die voor de gezamenlijke bedrijven en die voor elk bedrijf apart door de 
gemeenschappelijke administratie werden verricht. Tussen 1953 en 1969 is er gebruik gemaakt 
van een eigen archiefcode, waarin dit onderscheid (algemeen, elektriciteit, gas en water) 
duidelijk tot uiting kwam. 
Bij de inventarisatie is begonnen met het grondig schonen van het archief, dat aanvankelijk 6 
meter besloeg. Zoals in de meeste archieven van instellingen, die vooral met de uitvoering van 
werkzaamheden belast zijn, kwamen ook hier veel bescheiden voor vernietiging in aanmerking. 
Conform de "Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit gemeentelijke 
archieven, dagtekenende van na 1850" is circa 4,5 meter archief vernietigd. De resterende 1,5 
meter is vervolgens geïnventariseerd, waarbij de op het kantoor van de administrateur 
gehanteerde code als leidraad is gebruikt. In de rubriek Algemeen zijn de puur financiële 
stukken en de stukken over het personeel geplaatst; vervolgens zijn per bedrijf en gebaseerd op 
de gehanteerde archiefcode de overige stukken geordend. Men realisere zich dat de meeste 
beleidsstukken (besluiten en gedeelten van de beleidsvoorbereiding) een onderdeel uitmaken van 
het archief van het gemeentebestuur van Bodegraven; al naar gelang de invloed van de 
administrateur op dat beleid zijn daarover ook in de hierna beschreven archieven stukken te 
vinden. De stukken betreffende de zuiver technische uitvoering van de taak bevinden zich 
evenmin in deze archieven, maar zijn te vinden in het archief van de dienst Gemeentewerken 
van Bodegraven en/of in de archieven van de opvolgers van de gemeentelijke nutsbedrijven. 
Het archief bevindt zich materieel gezien in goede staat. 



Deze foto is waarschijnlijk gemaakt bij het definitieve afsluiting van de gasproduküe door de 
gasfabriek i.v.m. de inkoop van gas uit Gouda, eind 1951. De lange man in het midden is 
burgemeester JJ . Croles van Bodegraven met rechts van hem (met bril en baardje) Z.J. 
Ninaber van Eijben, voormalig directeur en administrateur van de particuliere gasfabriek. 
Foto: Gemeentearchief Bodegraven. 



INVENTARIS 
Algemeen 

Financieel beheer 

* Begrotingen 

1. Begrotingen met Memories van Toelichting en bijlagen van het Gemeente
lijk Electriciteitsbedrijf, 1923-1937. 
Deels afschriften. 1 omslag 

2. Begrotingen met Memories van Toelichting en bijlagen van het Gemeente
lijk Electriciteitsbedrijf en het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf, 1938-
1941 en 1949-1951. 
Deels afschriften. 1 omslag 

3. Begrotingen met Memories van Toelichting en bijlagen van het Gemeente
lijk Electriciteitsbedrijf, 1942-1948. 1 omslag 

4. Begrotingen met Memories van Toelichting en bijlagen van het Gemeente
lijk Waterleidingbedrijf, 1942-1948. 1 omslag 

5. Begrotingen met Memories van Toelichting en bijlagen van het Gemeente
lijk Electriciteitsbedrijf, het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf en het 
Gemeentelijk Gasbedrijf, 1952-1964. 1 omslag 

6. Begroting met Memorie van Toelichting van het Gemeentelijk Gasbedrijf, 
1966. 
Afschrift. 1 stuk 

* Rekeningen 

7. Jaarrekeningen met balansen en jaarverslagen van het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf, met bijlagen, 1922 en 1925-1937. 
Deels afschriften. 1 pak 

8. Jaarrekeningen met balansen en jaarverslagen van het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf en van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf, met 
bijlagen, 1938-1951. 
Deels afschriften. 1 pak 

9. Jaarrekeningen met balansen en jaarverslagen van het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf, het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf en het Gemeen
telijk Gasbedrijf, met bijlagen, 1952-1965. 
Deels afschriften. 1 pak 

10. Jaarrekening met balans en jaarverslag van het Gemeentelijk Waterleiding
bedrijf, 1966. 1 stuk 

10 



11. 

* Grootboeken 

12. 

13-14. 

15. 

Exploitatieoverzichten van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf en het 
Gemeentelijk Gasbedrijf over de periode 1952-1965 en van het Gemeente
lijk Waterleidingbedrijf over de periode 1952-1969, 1969. 

1 omslag 

Grootboek van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, 1947-1965. 

Grootboeken van het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf, 1951-1969. 

ldeel 

2 delen 

13. 1951-1962; 
14. 1963-1969. 

Grootboek van het Gemeentelijk Gasbedrijf, 1951-1965. 1 deel 

Jaarverslagen 

N.B. Zie voor de jaarverslagen van de bedrijven de jaarrekeningen, inv.nrs. 7-10. 

Personeel 

16. 

17. 

18. 

19. 

Stukken betreffende de verlening van "Strassenerlaubnisse", toestemming 
om zich na spertijd op straat te bevinden, aan personeelsleden van het 
Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf en het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf, 
1943. 1 omslag 

Stukken betreffende de afdoening van klachten over de technisch opzichter 
K. Kuper, 1954-1958. 1 omslag 

Stukken betreffende de invoering van werkclassificatie en functiewaarde
ring, 1959-1968. 1 omslag 

Stukken betreffende de benoeming van controlerend artsen, 1961-D96ïhslag 

20. Stukken betreffende de personeelsformatie en de taakverdeling, 1962-
1968. 1 omslag 

Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 

Algemeen 

21. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1932-1949. 

11 

1 omslag 



22. Besluiten tot wijziging van de Beheersverordening voor de Gemeentebe
drijven, 1943, 1947 en 1948. 3 stukken 

23. Staten van gegevens betreffende de organisatie en taakuitvoering, opge
maakt ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1949-1965. 

1 omslag 

24. Stukken betreffende de advisering over de erkenning van plaatselijke 
installateurs door de Landelijke Ondervakgroep Electrotechnisch Installa
tiebedrijf, 1950-1966. 1 omslag 

25. Stukken betreffende de voorbereiding en totstandkoming van het Gemeen
schappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken, 1963-1965. 1 omslag 

Beheer van materieel en gebouwen 

26. Stukken betreffende de bouw van transformatorhuisjes, 1939-1964. 
1 omslag 

27. Stukken betreffende de melding en afwikkeling van schades aan gebouwen 
en materieel van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf en het Gemeentelijk 
Waterleidingbedrijf ten gevolge van oorlogsomstandigheden, 1943-1952. 

1 omslag 

28. Vergunning van de Nederlandse Spoorwegen tot het leggen van een 
sterkstroomkabel onder de spoorlijn nabij Nieuwerbrug, 1948. 1 stuk 

29. Stukken betreffende het verkrijgen van goedkeuring van particulieren voor 
het leggen en verleggen van elektriciteitskabels, 1951-1966. 1 omslag 

30. Stukken betreffende de aanleg van straatverlichting in buitengebieden en in 
de gemeenten Barwoutswaarder en Rietveld, 1951-1962. 1 omslag 

31. Stukken betreffende de bouw van een centrale sommeermeetinstallatie, 
1955-1956. 1 omslag 

32. Tekening voor de aanleg van stroomkabels in de wijk Bodegraven-Noord, 
1956. 1 stuk 

Inkoop van elektriciteit 

33. Vergaderstukken van het Comité van Samenwerkende van Gouda Elektri
citeit Afnemende Gemeenten, 1934-1936. 1 omslag 

34. Stukken betreffende de levering van elektriciteit door de Gemeentelijke 
Lichtfabriek te Gouda, 1938-1948. 1 omslag 

12 



35. Stukken betreffende het aangaan van een nieuwe stroomleveringsovereen-
komst met de gemeente Gouda, 1949-1951. 1 omslag 

Levering van elektriciteit 

36. Briefwisselingen met grootverbruikers, 1946-1965. 1 omslag 

37. "Installatievoorschriften", besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders houdende voorschriften voor de installatie van elektriciteits-
werken, 1953 en 1959. 
Gedrukte afschriften. 2 stukken 

38. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de tariefsverordenin
gen voor elektriciteitslevering, 1950-1965. 1 omslag 

39. Stukken betreffende de voorbereiding en totstandkoming van verordenin
gen op de levering van gas en elektriciteit, 1952-1965. 1 omslag 

40. Akten van overeenkomst betreffende stroomlevering aan grootverbruikers, 
1953-1963. 1 omslag 

41. Stukken betreffende de levering van elektriciteit aan delen van de gemeen
ten Barwoutswaarder en Rietveld, 1955. 1 omslag 

42. Stukken betreffende de levering van elektriciteit aan het onder de gemeen
te Zwammerdam behorende gedeelte van de Goudsestraatweg, 1957. 

1 omslag 

Gemeentelijk Waterleidingbedrijf 

Algemeen 
43. Stukken betreffende de verkrijging van concessie voor drinkwaterlevering 

in de gemeente Zwammerdam, 1939-1942. 1 omslag 

44. Stukken betreffende de voorbereiding van een verordening op de waterlei
ding, 1943. 1 omslag 

Besluiten tot wijziging van de Beheersverordening voor de Gemeentebe
drijven, 1943, 1947 en 1948. 3 stukken 

N.B. Zie inv.nr. 22. 

45. Staten van gegevens betreffende de organisatie en taakuitvoering, opge
maakt ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1949-1968. 

1 omslag 

13 



46. Stukken betreffende de advisering over de erkenning van plaatselijke 
waterfitters door de Landelijke Vakgroep Loodgieters-, Fitters- en Sanitair 
Installatiebedrijf, 1950-1961. 1 omslag 

47. Rapport "De Watervoorziening van Bodegraven", opgemaakt door ir. C.J. 
Oosterholt, 1952. 1 stuk 

48. Statistische rapporten betreffende de kwaliteit van het drinkwater, 1938-
1967. 1 omslag 

49. Stukken betreffende een gezamenlijk onderzoek door een aantal gemeente
lijke waterleidingbedrijven naar nieuwe drinkwaterwingebieden in de 
Lopikerwaard en de Krimpenerwaard, 1958-1964. 1 omslag 

50. Stukken betreffende een gezamenlijk onderzoek door een aantal gemeente
lijke waterleidingbedrijven naar nieuwe drinkwaterwingebieden langs de 
Oude Rijn tussen Bodegraven en Leiden, 1963-1965. 1 omslag 

51. Stukken betreffende de aansluiting bij de Drinkwaterleiding De Elf 
Gemeenten voor de drinkwatervoorziening in de voormalige gemeenten 
Barwoutswaarder en Rietveld, 1964-1966. 1 omslag 

52. Stukken betreffende de verlenging van de verleende drinkwaterleverings-
concessie, 1968. 1 omslag 

53. Stukken betreffende de fusie met de Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten, 

1968-1969. 1 omslag 

Beheer van materieel en gebouwen 

* Algemeen 
Stukken betreffende de melding en afwikkeling van schades aan gebouwen 
en materieel van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf en het Gemeentelijk 
Waterleidingbedrijf ten gevolge van oorlogsomstandigheden, 1943-1952. 

1 omslag 

N.B. Zie inv.nr. 27. 

54. Briefwisseling met de raadgevend ingenieur C.J. Oosterholt te Eindhoven 
betreffende reparaties en onderhoud van de machines en opstallen, 1952-
1955. 1 omslag 

55. Taxatierapporten van de machines en opstallen, 1964. 2 stukken 
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* Watertoren, pompstation en waterfilterinstallatie op Buitenkerk 

56. Rapport met begroting en tekening betreffende het ombouwen van het 
pompstation, opgemaakt door het ingenieursbureau Eksteen, 1938. 

1 stuk 

57. Bestekken voor de aanpassing van de elektriciteitsvoorziening en de 
vernieuwing van de vloer in de watertoren, 1938. 2 stukken 

58. Stukken betreffende de bouw van een waterfilterinstallatie, 1939-1940. 
1 omslag 

59. Stukken betreffende de wijziging van het afschrijvingspercentage van de 
waterfilterinstallatie, 1940. 1 omslag 

60. Stukken betreffende de restauratie van de watertoren, 1953-1954. 
1 omslag 

61. Stukken betreffende het slaan van nieuwe waterbronnen nabij de waterto
ren, 1954-1965. 1 omslag 

62. Hinderwetvergunning voor het instandhouden van een nieuw pompstation, 
met bijlagen, 1968. 1 omslag 

63. Stukken betreffende de plaatsing van een bliksemafleider op de waterto
ren, 1968. 1 omslag 

64. Stukken betreffende de plaatsing van antennes ten behoeve van straalzen
derverbindingen voor de landmacht op de watertoren, 1951-1952. 

1 omslag 

* Buizennet en zinkers 

65. Vergunningen van particulieren tot het leggen van leidingbuizen, 1940. 
1 omslag 

66. Stukken betreffende de koppeling van het waterleidingnet aan dat van de 
Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten, 1941-1946. 1 omslag 

67. Stukken betreffende het leggen van twee zinkers door de Oude Rijn ter 
hoogte van de watertoren en de Wierickerschans, 1942 en 1946-1948. 

1 omslag 
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Foto van de restauratiewerkzaamheden aan de watertoren, 1955. 
Foto: Gemeentearchief Bodegraven. 
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68. Stukken betreffende de vernieuwing van het buizennet in Zwammerdam, 
1955. 1 omslag 

69. Stukken betreffende de vernieuwing van het buizennet in Nieuwerbrug, 
1956-1966. 1 omslag 

70. Stukken betreffende de aanleg van buizen nabij of onder de Rijksstraat
weg, 1960-1964. 1 omslag 

71. Vergunning van de Nederlandse Spoorwegen tot het leggen van buizen 
onder de spoorlijn, 1965 en 1966. 2 stukken 

72. Stukken betreffende de overdracht van het buizennet in de voormalige 
gemeente Zwammerdam aan de gemeente Alphen aan den Rijn, 1966-
1969. 1 omslag 

73. Rapport met tekening betreffende de aanleg van waterleiding in het 
uitbreidingsplan Broekvelden-II, 1968. 2 stukken 

Levering van drinkwater 

74. Stukken betreffende de afdoening van klachten over drinkwatergebruik 
door Duitse militairen in gevorderde gebouwen, 1942-1943. 1 omslag 

75. Publikatie van de burgemeester betreffende drinkwaterlevering tijdens 
spertijd, 1944. 
Gedrukt afschrift. 1 stuk 

76. Stukken betreffende aanpassingen van de verordening op de levering van 
drinkwater, 1949-1968. 1 omslag 

77. Stukken betreffende de levering aan enkele panden aan de Zuidzijde nabij 
de Wierickerschans en de subsidiëring van die levering, 1961-1967. 

1 omslag 

78. Stukken betreffende de levering aan het AC-wegrestaurant, 1967-lPéönslag 

Gemeentelijk Gasbedrijf 

79. Brief van ir. C.J. Oosterholt betreffende de door hem te verrichten 
werkzaamheden in verband met de overname van de particuliere gasfa
briek door de gemeente, 1951. 1 stuk 

80. Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst met de gemeente 
Gouda over de inkoop van gas van deze gemeente, 1951 en 1963. 

1 omslag 
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81. Verslag van de werkzaamheden van het gasbedrijf tussen januari en 
augustus 1952, 1952. 1 stuk 

82. Stukken betreffende de voorbereiding van de verlening van een gasconces-
sie door de gemeente Zwammerdam, 1952. 1 omslag 

Stukken betreffende de voorbereiding en totstandkoming van verordenin
gen op de levering van gas en elektriciteit, 1952-1965. 1 omslag 

N.B. Zie inv.nr. 39. 

83. Rapporten van door de Gasstichting en het Gasinstituut verrichte onder
zoeken naar de kwaliteit van het gas, 1952-1965. 1 omslag 
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