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Inleiding 

Het ontstaan en de ontwikkeling van de gemeente 

Voor een uitgebreid overzicht van de geschiedenis en het plaatselijk bestuur van Neer wordt 

verwezen naar de in 1989 gepubliceerde inventaris van het archief over de periode 1627-1937 

(1963), opgesteld door de heer W. van Mulken, ambtenaar bij de Provinciale inspectie der 

archieven in Limburg en naar overige in de bibliotheek van de gemeente aanwezige 

boekwerken over de geschiedenis en het plaatselijke bestuur van Neer. 

 

De nu voorliggende inventaris handelt over de periode 1938-1990: een periode uit de 

geschiedenis van Neer met daarin o.a. de Tweede Wereldoorlog en een herindeling, die 

uiteindelijk leidde tot de fusie tussen de gemeenten Roggel en Neer. 

Het beginjaartal van deze inventaris 1938 is bewust gekozen, omdat vanaf 1 januari van dat 

jaar de gemeente Neer het registratuurstelsel van de VNG toepaste. Het jaar 1990 was het 

jaar aan het einde waarvan de gemeenten Neer en Roggel opgingen in de gemeente Roggel en 

Neer en geen afzonderlijk archief meer vormden. 

 

Karakteristiek 

De gemeente omvatte voor wat betreft de bebouwing naast de eigenlijke kom, nog de kern 

Hanssum. De oppervlakte van de gemeente Neer was per 1 januari 1990  2180 ha.1 

 

Inwoners 

Het aantal inwoners bedroeg per 1 januari 2 

1938:  2122 

1940:   2137 

1945:  2308 

1949  2423   

1955:  2566 

1960:  2707 

1965  2927   

1970:  3075 

1975:  3498 

1980:  3554 

1985:  3540 

1990  3375. 

 

Gemeentevlag 

Bij besluit van 30 augustus 1982 besloot de gemeenteraad, ter versteviging en bewustmaking 

van goede burgerzin, tot het instellen van een gemeentevlag, waarvan de beschrijving luidt: 

drie banen volgens de vluchtdiagonaal in een diktenverhouding gelijk aan 17:2:17 in de 

kleuren rood-gegolfd van geel tegen rood en rood tegen geel-geel. Deze vlag werd op 17 juni 

1983 gepresenteerd3. (37) 

 

Tweede Wereldoorlog 

De Tweede Wereldoorlog was een zwarte bladzijde in de Limburgse geschiedenis. Op 29 

augustus 1939 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. Op 10 mei 1940 overviel Duitsland 

Nederland. Vooral het hoofdstuk Landsverdediging in de inventaris gaat over de periode 

rondom de Tweede Wereldoorlog. Echter ook in enkele andere hoofdstukken en 

inventarisnummers, zoals openbare orde, woningverbetering en in inventarisnummer 889 

(Herstel van het oorlogsmonument op het graf van soldaat A. van  Dinther). 

De laatste gemeenteraadsvergadering tijdens de bezetting was die van 29 augustus 1941. De 

daarop volgende raadsvergadering vond plaats op 13 augustus 1945. 

Er zijn daarnaast geen notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders vanaf 

1 september 1941 tot 9 april 1945.   

 

Herindeling 

Discussies over herindeling in Limburg lopen al vanaf de 20-er jaren. 

                                           
1 Meer informatie over de gemeente in bedoelde periode is o.a. te vinden in het inventarisnummer administratieve 
bezoeken van de Commissaris van de Koningin (78) 
 
2 Bron: gemeenterekeningen 
 
3 37 



In 1940 stelde de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken 

samenvoeging van gemeenten in heel Nederland voor. De overweging voor deze voorstellen 

was de zwakke financiële positie van kleine gemeenten. In Limburg zou dit leiden tot 20 

grotere gemeenten. 

 

Na initiatieven van het College van Gedeputeerde Staten in Limburg (GS)  in 1969-1972 die 

geen doorgang vonden, stelde het provinciaal bestuur midden jaren tachtig opnieuw 

voorstellen op voor gemeentelijke herindelingen in Noord- en Midden Limburg.   

Op 11 maart 1985 vond in de Vaste Commissie voor Binnenlandse zaken van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal een discussie over gemeentelijke herindeling plaats. Rond die tijd 

had GS een nota over gemeentelijke herindeling in Midden Limburg in voorbereiding. In een 

motie van 6 mei 1985 sprak de gemeente Neer uit zelfstandig te willen en kunnen blijven. 

(199?). In september 1985 publiceerde GS de “Proeve van een nieuwe gemeentelijke indeling 

voor Noord- en Midden Limburg”. Daarin werd in een van de varianten voorgesteld de 

gemeenten Neer en Roggel te laten fuseren tot één gemeente met tezamen 7802 inwoners. 

De maatschappelijke en sociaal-culturele samenhang tussen beide gemeenten was de reden 

voor dit voorstel tot samenvoeging (43). 

In de standpuntbepaling van de gemeenteraad van 27 januari 1986 werd samenvattend 

geconcludeerd dat “de zelfstandigheid van de gemeente, behoudens incidentele 

grenscorrecties, dient te worden gehandhaafd en zo dit niet haalbaar blijkt te zijn, uitsluitend 

een samenvoeging met de gemeente Roggel wordt geaccepteerd”.  

Bij schrijven van 5 september 1989 diende de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken bij de 

Staten Generaal het voorstel van de wet tot gemeentelijke herindeling van Midden Limburg in.  

De uiteindelijke Herindelingwet Midden-Limburg is van 12 september 19904. 

De gemeenten Neer en Roggel zijn per 1 januari 1991 gefuseerd. 

 

Gemeenschappelijke regelingen 

De gemeente Neer nam deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. 

Voorbeelden daarvan zijn:  

De gemeenschappelijke regeling Dienst Bouw- en woningtoezicht in de kring Heythuysen; 

De gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de inrichting van een distributiedienst in 

de omliggende gemeenten; 

De gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst in het Leudalkwartier; 

De gemeenschappelijke regeling tot instelling en instandhouding van een 

Basisgezondheidsdienst voor Midden Limburg. 

Een compleet overzicht tot en met 1990 van deelname aan gemeenschappelijke regelingen 

bevindt zich in inventarisnummer 73. 

 

Geschiedenis van het archief 

Voor een uitvoerige geschiedschrijving van Neer vanuit de archieven en de lotgevallen van de 

Neerse archieven in de loop der tijden, wordt eveneens verwezen naar de inventaris van de 

archieven van Neer 1627-1937 (1963)5. Laatstbedoelde inventaris is ook digitaal beschikbaar. 

 

Archiefverordening en uitvoering 

Bij raadsbesluit van 16 juni 1969 werd de archiefverordening van de gemeente Neer 

vastgesteld. Deze regeling werd bij besluit van 8 februari 1972 gewijzigd. 

De regeling geeft bepalingen ten aanzien van de zorg voor en het toezicht op het beheer van 

de archiefbescheiden, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats en voorschriften voor  het 

beheer van de onder de gemeentelijke organen berustende archiefbescheiden. 

 

Archiefbewaarplaats 

In 1938 verzocht het provinciaal bestuur de gemeente Neer met klem om een 

archiefbewaarplaats in te richten. Ter voldoening daaraan betekende dit tevens dat er een 

nieuw gemeentehuis gebouwd diende te worden. Bij besluit van 4 augustus 1938 werd door 

GS het bouwplan van Ir. J.Th.J. Cuypers tot de bouw van een nieuw gemeentehuis, voorzover 

het betrof de bouw van een brandvrije archiefbewaarplaats, goedgekeurd. Op 25 maart 1940 

                                           
4 Stb. 465 
5 opgemaakt door de heer W. van Mulken, ambtenaar bij de Provinciale inspectie der archieven in Limburg, Maastricht 
1989. 

 



werd de voorgenomen bouw van het raadhuis, annex brandvrije archiefbewaarplaats 

uitgesteld. De heersende tijdsomstandigheden waren daartoe de reden (548). 

Aangezien de gemeente niet beschikte over een brandvrije archiefbewaarplaats, verleende de 

Rijksarchivaris in Limburg in 1944 toestemming om het archief  tijdelijk in de kelder van een 

particulier in de gemeente Neer op te slaan. De registers van de burgerlijke stand bleven in 

een brandkast in het raadhuis (545).  Tijdens het administratief bezoek van de commissaris 

van de koningin in 1951,  kwam ook het zoeken naar een voorziening voor de opberging van 

het archief  aan de orde. Kort daarna werd het in 1818 gebouwde schoolgebouw tot 

gemeentehuis bestemd, aangepast en als secretarie opnieuw ingericht.  

In 1972 werd het secretariegedeelte overgebracht naar een daartoe aangekocht en verbouwd 

pand langs het oude gemeentehuis. Hierin was het plaatsen van een kluisdeur opgenomen 

(550). Bij de verbouwing in 1988 werd de archiefdeur vervangen door een nieuwe kluisdeur 

met ontgrendeling.  

 

Beheer van de gemeentearchieven 

In 1981 besloot de gemeenteraad tot het inventariseren van het archief van vóór 1938.  In 

1989, toen de voltooiing van deze werkzaamheden naderde,  accordeerde de gemeenteraad 

het voorstel  tot restauratie van enkele zeer oude registers van voor de Franse Tijd, o.a. 

bevolkingsregister, kadastrale registers, oude kaarten van de waterlossingen etc. 

De archiefinventaris tot en met 1938 werd op 7 november 1989 aangeboden.  

 

Buiten de zaken als periodieke vernietiging, werd in 1989 in verband met de gemeentelijke 

herindeling ten aanzien van het archief een aantal werkzaamheden verricht, met als doel dat 

na de herindeling alleen de meest noodzakelijke archiefbescheiden van de gemeente Neer 

naar het gemeentehuis van Roggel zou worden overgebracht. De uitvoering van die 

werkzaamheden vond in 1990 plaats (542) 

 

Selectie en vernietiging  

Vanaf 1962 zijn er jaarlijks vernietigingsacties van daarvoor in aanmerking komende stukken 

uitgevoerd met inachtneming van de lijsten voor vernietiging, vastgesteld door de minister 

van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.  

 

Selectie van het nu bewerkte archief heeft op tabniveau plaats gevonden. Bescheiden die van 

belang werden geacht voor de geschiedenis van de gemeente en de regio werden van 

vernietiging uitgezonderd.  

Bij deze selectie is de selectielijst gemeentelijke organen 1983 als uitgangspunt genomen. 

 

Verantwoording van de inventarisatie 

 

Cesuur 

Het begin van de cesuur van deze inventaris ligt in 1938. Dit jaartal is gekozen omdat dit 

aansluit op de inventaris van de archieven van de gemeente Neer 1627-1937 (1963) 

(Maastricht, 1989), opgemaakt door de heer W. van Mulken, ambtenaar bij de Provinciale 

inspectie archieven in Limburg.  Vanaf 1938 werd het registratuurstelsel van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten toegepast bij de ordening van het gemeentearchief. Dit nieuwe 

systeem, gaat uit van een systematische indeling met het oog op het verkrijgen van een 

logische, stelselmatige en samenhangende ordening van de onderwerpen, waarbij de 

onderwerpen in een samenhangend verband zijn ingedeeld naar hun inhoud, naar hun 

werkelijke betekenis voor de administratie. De diep ingrijpende wijziging, welke de invoering 

van dit stelsel in de wijze van ordening van gemeentearchieven meestal met zich mee brengt, 

was aanleiding om 31 december 1937 als eindpunt te nemen voor de ordening en 

inventarisatie van het oudere archief van de gemeente Neer. 

Het einde van de cesuur in de nu voorliggende inventaris  ligt op de opheffingdatum van Neer 

van 31 december 1990. Bij bescheiden die de secuur overlapten, is de datum van het raads- 

of B&W-besluit bepalend geweest.  

De bouwvergunningen zijn als apart bestand  in bijlage bij deze inventaris gevoegd. 

 

Opdrachtverstrekking 

In het kader van de Archiefwet 1995 dienen archiefbescheiden, ouder dan 20 jaar, 

overgebracht te worden naar de archiefbewaarplaats. Hieraan heeft het gemeentebestuur van 

Leudal, dat in 2001 rechtsopvolger werd van de in 1991 gevormde gemeente Roggel en Neer, 

gevolg gegeven door te besluiten om van de archieven van de voormalig zelfstandige 

gemeente Neer een archiefinventaris over de periode 1938-1990 te laten maken.  



De opdracht daartoe werd in december 2008 verstrekt aan Kick van IJzendoorn Facilitaire 

Diensten te Lomm (vanaf 2009 Kick Van IJzendoorn Archiefdiensten b.v.). 

 

Bewerking 

Het project is gestart in januari 2009. De oplevering is geschied op 15 december 2009. 

Conform de bewerkingsovereenkomst heeft de opdrachtnemer de archieven bewerkt volgens 

de in 1994 vastgestelde normen van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs 

(LOPAI).  

Bij de ordening en beschrijving van de archiefbestanddelen is o.a. gebruik gemaakt van het 

Lexicon van Nederlandse Archieftermen6 

  

Het archief van Neer 1938-1990 was vóór de uitbesteding van dit project binnen de gemeente 

Roggel en Neer in eigen beheer door mevrouw L. Monod de Froideville in zoverre bewerkt, dat 

de vernietigbare bescheiden waren verwijderd en een deel van de te bewaren serie al in de 

applicatieversie Mais Flexis was ingevoerd. De naderhand ter bewerking aangeboden dossiers 

zijn geselecteerd op bewaren, dan wel vernietigen. 

 

De omvang van het archief bedroeg voor de bewerking ongeveer 48 strekkende meter. Als 

gevolg van de beperkte en aanvullende selectie is het aantal strekkende meters permanent te 

bewaren archief gereduceerd tot 41 m1.  

 

Bij de omschrijvingen zijn termen als “dossier inzake”en “stukken betreffende” consequent 

weggelaten. Deze omschrijvingen voegen namelijk aan de redactionele vorm weinig toe.  

 

Bij het inventariseren van het archief van de voormalige gemeente Neer 1938-1990 zijn 

enkele dossiers van vóór deze periode aangetroffen. Deze zijn inmiddels aan de gemeente 

Leudal teruggegeven om alsnog aan de inventaris 1627-1937 (1963) te worden toegevoegd. 

Enkele andere bescheiden maken in verband met de onderlinge samenhang, wel deel uit van 

de nu voorliggende inventaris. Daarom is het jaartal (1933) in de aanhef opgenomen. 

 

Voor de compleetheid van de inventaris moet er rekening mee worden gehouden dat er zich in 

de vorige inventaris van Neer bescheiden bevinden die, ook al vielen ze buiten de toen te 

bewerken periode, toch daarin zijn opgenomen. Het betreft hier o.a. registers die niet te 

scheiden waren.  

Ten aanzien van financiële stukken over 1989-1990, die door de rechtsopvolger in 1991 zijn 

vastgesteld, is ervoor gekozen deze ter completering van de reeks toch in de voorliggende 

inventaris op te nemen.  

 

Materiele verzorging 

De permanent te bewaren archiefbescheiden zijn, voor zover dat nog nodig was, ontdaan van: 

nietjes, metalen, plastic, memo’s, hechtmechanieken etc. 

De binnenmappen, hechtmaterialen en archiefdozen waren al vervangen door zuurvrije 

materialen.Er is nauwelijks gebruik gemaakt van tabstroken. 

De dozen en dossiers vermelden de inventarisnummers. Op de archiefdozen zijn etiketten 

aangebracht;  op de dossiers is met potlood het inventarisnummer vermeld. 

De dozen zijn op volgorde van de inventarisnummers in de stellingen geplaatst. Bij de 

bewerking van het archief is geen materiele schade door vocht, schimmels of ongedierte 

geconstateerd. 

 

Restauratie als zorgplicht 

Conservering en restauratie vormen een wezenlijk onderdeel van de archiefzorg, waarvoor de 

gemeente verantwoordelijk is.  

In verband daar mee voteerde de gemeenteraad van Neer in 1989 gelden die de restauratie 

mogelijk maakte van enkele zeer oude registers van voor de Franse Tijd, o.a. het 

bevolkingsregister, kadastrale registers, oude kaarten van de waterlossingen etc. Er zijn geen 

te restaureren bescheiden aangetroffen in het nu bewerkte archief. 

 

                                           
6  (Lexicon van Nederlandse Archieftermen, Stichting 
Archief Publicaties, 's-Gravenhage 1983) en Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting 
Archiefpublicaties ISBN 90-71251-19-5. 



Openbaarheid 

Met betrekking tot de openbaarheid van de in deze inventaris beschreven stukken zijn 

beperkende bepalingen gesteld.  Stukken of dossiers met een einddatum van 1990 of later 

worden pas na het verstrijken van de officiële termijn van 20 jaar openbaar.  De in de 

inventaris beschreven bescheiden kunnen- indien zij jonger zijn dan 20 jaar-  uitsluitend 

worden geraadpleegd na schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders. 

 

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van een 

aantal archivalia beperkt. Het gaat hier om bescheiden die gegevens van nog levende 

personen bevatten conform de Archiefwet 1995, art. 15, lid q en de bepalingen in de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. Voor deze dossiers geldt een termijn van 75 jaar na afsluiten 

van het dossier. Van de stukken waarvan de openbaarheid is beperkt, is onderstaande lijst 

opgesteld. 

 

Inventarisnummer  openbaar in  

780    2022 

781    2055 

782    2030 

783    2061 

784    2040 

785    2060 

786    2024 

1408    2066 

 

Vastlegging 

De inventaris van het archief van Neer is vastgelegd in de applicatieversie  Mais-Flexis. Van 

daaruit vindt invoer in het bij de gemeente Leudal momenteel in gebruik zijnde systeem Decos 

plaats. Vanuit beide systemen kan eenvoudig op trefwoord worden gezocht. 

 

Gedeponeerde archieven 

Als bijlage in de inventaris van het archief van de gemeente is het gedeponeerde archief van 

de ambtenaar van de burgerlijke stand opgenomen. Van het deponeren van archieven is 

sprake wanneer rechten en functies en daarom ook de archiefbescheiden van de ene 

archiefvormende instelling of persoon overgaan op een andere. Het betreft hier   

 

het Archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 1941-1990. 

Met betrekking tot dit gedeponeerde archief het volgende. 

De bewerkingsperiode van de nu voorliggende inventaris omvat de jaren 1938-1990. De 

registers van het archief van de burgerlijke stand beginnen echter pas vanaf 1941 en behelzen 

de periode tot en met 1990. Gebruikelijk is dat, wanneer het grootste deel van de periode in 

het register van in dit geval vóór 1938 valt, dit in de reeds eerder opgemaakte inventaris 

wordt opgenomen. 

 

Begeleiding project 

De inventarisatie heeft in goed overleg met enerzijds de heren L. Cramers en J. Evers van de 

gemeente Leudal en anderzijds de heer M. Lemmens, gemeentelijk archiefinspecteur, tevens  

plv. gemeentearchivaris van de gemeente Roermond en bevoegd als bedoeld in de Archiefwet 

1995, plaats gevonden. 

 

Bijlagen: 

Lijst van burgemeesters 

-  H.J. Vennekens   1925 -1941 

- N.A.A. Frijns    1942-1944 

- J.M.M.J. Vennekens   1944-1974 

- F.A.W. Jacobs   1974-1985 

- J.A.L. Peeters   1985-1991 

 

Lijst van gemeentesecretarissen 

- H.J. Vennekens   1905-1941 

- J.M.M.J. Vennekens   1944–1968 

- A.H.J. Becks    1968-1990 

 



Lijst van gemeenteontvangers 

- G.H. Geelen      1925-1957 

 - WHJ Geraets    1957-1979 

De Gemeentewet stelt vanaf haar totstandkoming in 1851 de plicht tot het benoemen van een 

gemeenteontvanger. 

In 1966 is de Gemeentewet uitgebreid met artikel 127a. Dit artikel geeft de raad de 

bevoegdheid regelen te stellen met betrekking tot de financiële administratie en het kasbeheer 

van de gemeente. Met andere woorden dat anderen de taak of een deel van de taak van de 

ontvanger kunnen gaan uitoefenen. 

De pensionering per 1 mei 1979 van de heer WHJ Geraets, was voor Burgemeester en 

Wethouders van Neer aanleiding dit artikel 127a toe te passen waardoor de functie van 

ontvanger verviel en de figuur van comptabele en kassier werd geïntroduceerd. 

De afdeling financiën verzorgde vanaf die tijd de gehele financiële administratie, terwijl de chef 

financiën als comptabele werd aangewezen. 

  

Lijst met bouwvergunningen 

Deze maken als apart bestand in bijlage deel uit van de inventaris.  
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 59 Rapport betreffende de organisatiestructuur en de formatie ten behoeve van de 

herindeling van de gemeenten Roggel en Neer, 1990.  1 omslag 

 

 60 Verordening op de instelling van een Bijzonder Georganiseerd Overleg, 1990. 1 omslag 

 

 61 Organisatierapport Brandweer Roggel en Neer, 1990.  1 omslag 

 

 62 Rapporten "Intergemeentelijke Sociale Dienst voor het Leudalkwartier na de 

gemeentelijke herindeling" en "Sociale Zaken gemeente Roggel/Neer: een eigen 

bureau versus de I.S.D." , 1990.  1 omslag 

 

 63 Benoemingsbesluit tijdelijke secretaris met ingang van 01-01-1991, 1990. 1 omslag 

 

 64 Functieboek gemeentelijke organisatie Roggel en Neer na de herindeling en het 

advies van de inpassingcommissie, uitgebracht aan het Bestuurlijk Overleg, 

omtrent de inpassing van de ambtenaren in de nieuw te vormen gemeente 

bovendien  de voorlopige plaatsingen per 01-01-1991, 1990.  1 omslag 

2.2.01.1.4. Straatnaamgeving en huisnummering 

 

 65-67 Vaststellen van straatnamen, 1965-1989.  3 omslagen 

 65 Straatnamen algemeen, 1965-1987 1 omslag 

 66 Straatnamen in het bestemmingsplan Visseberg en Hanssum, 1970-19791 omslag 

 67 Straatnamen in het uitbreidingsplan Wijnbeek, 1989 1 omslag 

 

 68-69 Vaststellen van huisnummering, 1965-1990.  2 omslagen 

 68 , 1965-1980 

 69 , 1982-1990 



2.2.01.2. Betrekkingen tot andere lichamen 

2.2.01.2.1. Samenwerking 

 

 70 Oprichting van de Stichting Streekbelangen Midden-Limburg, 1962.  1 omslag 

 

 71 Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling "Stadsgewest Roermond", 1970. 1 omslag 

 

 72 Toetreden tot en intrekken van de gemeenschappelijke regeling 

"Samenwerkingsinstituut voor Automatisering Limburg" (S.A.L.), 1972-1984. 1 omslag 

 

 73 Overzicht van deelname aan gemeenschappelijke regelingen 1975 en 1984 en 

het register gemeenschappelijke regelingen 1986-1990, 1975-1990.  1 omslag 

 

 74 Verslagen van de streekbijeenkomsten van de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Helden,  Kessel, Maasbree, Neer, Roggel, 

Sevenum en Meijel, 1980-1990.  1 omslag 

 

 75 Verslagen van bijeenkomsten Leudalkwartier, 1981-1990.  1 omslag 

 

 76 Standpuntbepaling ten aanzien van twee nota's van het Stadsgewest Roermond 

over bestuurlijke samenwerking op Midden-Limburgse schaal, 1985-1987. 1 omslag 

 

 77 Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling "Gewest Midden-Limburg", bij de 

regeling horende Takenbesluiten en wijzigingen op de Takenbesluiten, 1988-

1990.  1 omslag 

2.2.01.2.2. Commissaris van de koningin 

 

 78 Bezoeken van de commissaris van de koningin, 1951-1983.  1 omslag 

2.2.01.2.3. Financiële verhouding 

 

 79 Uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van de Wet financiële verhouding, 

1936-1951.  1 omslag 

 

 80 Steunverlening uit het gemeentefonds, 1943-1947.  1 omslag 

 

 81 Aanvraag om een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds ingevolge artikel 

12 van de Wet financiële verhouding voor het jaar 1974, 1973-1975.  1 omslag 

 

 82 Richtlijnen en uitvoeringsbesluiten van het Tijdelijk politiekostenbesluit 1946, 

1946-1949.  1 omslag 

2.2.01.3. Economische en rechtspositie 

2.2.01.3.01. Aankoop 

 

 83 Aankoop van een stukje grond bestemd voor het bouwen van een 

transformatorhuisje nabij het pand van J.G.H. Geraets, Dorp 209, 1939. 1 omslag 

 

 84-94 Aankoop van gronden en gronden met opstallen, 1946-1990.  11 omslagen 

 84 , 1946-1956 1 omslag 

 85 , 1961-1963 1 omslag 

 86 , 1963 1 omslag 

 87 , 1965-1967 1 omslag 

 88 , 1967-1969 1 omslag 

 89 , 1970-1972 1 omslag 

 90 , 1973-1974 1 omslag 

 91 , 1975-1981 1 omslag 

 92 , 1981-1985 1 omslag 



 93 , 1985-1988 1 omslag 

 94 , 1987-1990 1 omslag 

 

 95 Aankoop van gronden voor de realisering van het bestemmingsplan Visseberg II, 

1972-1978.  1 omslag 

 

 96 Aankoop van gronden voor de realisering van kruispuntverbeteringen van de 

Napoleonsweg, 1978-1981.  1 omslag 

 

 97 Aankoop van gronden en van gronden met opstallen ten behoeve van realisering 

van bestemmingsplan "Omgeving Wijnbeek", 1980-1981.  1 omslag 

 

 98 Aankoop van gronden en gronden met opstallen ten behoeve van realisering van 

"Centrumplan fase II" , 1990.  

2.2.01.3.02. Aankoop en ruiling 

 

 99-100 Aankoop en ruiling van gronden en panden, 1958-1962.  2 omslagen 

 99 , 1958-1960 1 omslag 

 100 , 1962 1 omslag 

2.2.01.3.03. Verkoop 

 

 101-102 Vaststellen van algemene voorwaarden bij verkoop van bouw- en 

industrieterreinen, 1968-1981.  2 omslagen 

 101 , 1968 1 omslag 

 102 , 1979-1981 1 omslag 

 

 103 Vaststellen van grondprijzen van gronden bestemd voor woningbouw, 1968-

1974.  1 omslag 

 

 104 Verhogen van de prijzen van nog in voorraad zijnde bouwterreinen, 1971-1974. 1 omslag 

 

 105 Delegeren van bevoegdheden met betrekking tot aankoop en verkoop van 

gronden aan het college van burgemeester en wethouders, 1967-1973.  1 omslag 

 

 106-117 Verkoop van gronden en panden, 1938-1990.  12 omslagen 

 106 , 1938-1956 1 omslag 

 107 , 1960-1964 1 omslag 

 108 , 1964-1967 1 omslag 

 109 , 1968-1973 1 omslag 

 110 , 1970 1 omslag 

 111 , 1971 1 omslag 

 112 , 1972 1 omslag 

 113 , 1976-1981 1 omslag 

 114 , 1982-1985 1 omslag 

 115 , 1984-1988 1 omslag 

N.B. Zakelijk recht gevestigd : Dhr. J.G.A. Slaats en NV Vereniging NBM-

bedrijven 

 116 , 1989 1 omslag 

 117 , 1990 1 omslag 

 

 118-120 Verkoop van gronden en bomen, 1971-1975.  3 omslagen 

 118 A t/m K, 1973-1975 1 omslag 

 119 L, 1971-1973 1 omslag 

 120 M t/m W, 1972-1975 1 omslag 

 

 121 Intrekking van een verkoopbesluit van gronden aan de Maatschappij tot 

ontwikkeling van bouwprojecten Roermond nv d.d. 11-10-1973 en een nieuw 

besluit tot verkoop aan deze maatschappij, 1976.  1 omslag 

 



 122 Verkoop van gronden aan Bouwvereniging St. Jozef bestemd voor de bouw van 

woningwetwoningen, 1976-1980.  1 omslag 

 

 123 Verkoop van 14 bouwkavels aan Stienstra Bouwprojectontswikkeling bestemd 

voor de bouw van bungalows, 1977.  1 omslag 

 

 124 Verkoop van gronden gelegen in bestemmingsplan Visseberg II aan Geelen's 

Aannemingsbedrijf Neer bv, 1979-1981.  1 omslag 

 

 125 Overdracht van een schoolgebouw met omliggende grond genaamd " 't Kwirke" 

aan de Stichting Katholiek Onderwijs Neer, 1984.  1 omslag 

 

 126 Verkoop van voormalige kleuterschool en de daarbij horende grond, 1986-1989. 1 omslag 

 

 127 Verkoop van een perceel grond gelegen aan de Leudalweg, sectie K 237,  aan 

J.G. Derikx, 1988.  1 omslag 

 

 128 Verkoop van verpachte gronden, 1989-1990.  1 omslag 

N.B. De besluiten zijn alfabetisch op naam van de koper gerangschikt. 

2.2.01.3.04. Ruiling 

 

 129 Ruiling van goederen, 1961-1970.  1 omslag 

 

 130-131 Ruiling van gronden, 1972-1990.  2 omslagen 

 130 , 1972 1 omslag 

 131 , 1984-1990 1 omslag 

2.2.01.3.05. Onteigening 

 

 132-134 Het toekennen van een vergoeding wegens onteigening van percelen ten 

behoeve van de bouw van woningwetwoningen, 1946-1947.  3 omslagen 

 132 Algemene bescheiden, 1946-1947 1 omslag 

 133 Personen A t/m H, 1946-1947 1 omslag 

 134 Personen K t/m W, 1946-1947 1 omslag 

 

 135 Onteigening van percelen grond ten behoeve van de openstelling van het 

voetpad van de Steeg naar de kerk over het Kempke, 1952-1956.  1 omslag 

2.2.01.3.06. Zakelijke rechten 

 

 136 Vestigen van een zakelijk recht tot gebruik van gronden ten behoeve van het 

hoogspanningsnet Blerick - Roermond, 1937.  1 omslag 

 

 137 Uitgifte van een perceel grond (sectie L 63 ) in erfpacht aan de Stichting 

Openbare Bibliotheek Kessel-Neer, 1972.  1 omslag 

2.2.01.3.07. Oorlogsschade 

 

 138 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan eigendommen van publiekrechtelijke 

lichamen, 1947-1955.  1 omslag 

 

 139 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan bossen, 1945-1957.  1 omslag 

 

 140 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan landwegen, 1946-1957.  1 omslag 

 

 141 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan verharde wegen, 1945-1954. 1 omslag 

 

 142 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan gemeentelijke woningen en het 

raadhuis, 1946-1957.  1 omslag 

 



 143 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade en verbouwing aan de lagere 

meisjesschool "St. Joseph", 1947-1955.  1 omslag 

 

 144 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan de bijzondere lagere jongensschool 

"Heilig Hart", 1946-1955.  1 omslag 

 

 145 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan waterlossingen, 1945-1950. 1 omslag 

 

 146 Rijksbijdragen in kosten oorlogsschade aan bruggen, 1945-1962.  1 omslag 

2.2.01.3.08. Beheer van eigendommen 

 

 147 Bouwrijp maken van gronden ter uitvoering van bestemmingsplan Wijnbeek fase 

I, 1988-1997.  1 omslag 

2.2.01.3.09. Financiën 

2.2.01.3.09.1. Verzekering gemeentegelden 

 

 148 Verzekeren van gemeentegelden bij  Incassobank nv te Amsterdam, 1938-1943. 

 1 omslag 

 

 149 Verzekeren van gemeentegelden bij de Frauderisico-Onderlinge van gemeenten 

(F.O.G.), 1942-1964.  1 omslag 

2.2.01.3.09.2. Begrotingen 

 

 150-300 Begrotingen, wijzigingen, Memorie van toelichting en behandeling in de 

gemeenteraad, 1938-1990.  151 delen/omslagen 

 150 , 1938-I 1 deel 

 151 , 1938-II 1 omslag 

 152 , 1939-I 1 deel 

 153 , 1939-II 1 omslag 

 154 , 1940-I 1 deel 

 155 , 1940-II 1 omslag 

 156 , 1941-I 1 deel 

 157 , 1941-II 1 omslag 

 158 , 1942-I 1 deel 

 159 , 1942-II 1 omslag 

 160 , 1943-I 1 deel 

 161 , 1943-II 1 omslag 

 162 , 1944-I 1 deel 

 163 , 1944-II 1 omslag 

 164 , 1945-I 1 deel 

 165 , 1945-II 1 omslag 

 166 , 1946-I 1 deel 

 167 , 1946-II 1 omslag 

 168 , 1947-I 1 deel 

 169 , 1947-II 1 omslag 

 170 , 1948-I 1 deel 

 171 , 1948-II 1 omslag 

 172 , 1949-I 1 deel 

 173 , 1949-II 1 omslag 

 174 , 1950-I 1 deel 

 175 , 1950-II 1 omslag 

 176 , 1951-I 1 deel 

 177 , 1951-II 1 omslag 

 178 , 1952-I 1 deel 

 179 , 1952-II 1 omslag 

 180 , 1953-I 1 deel 

 181 , 1953-II 1 omslag 



 182 , 1954-I 1 deel 

 183 , 1954-II 1 omslag 

 184 , 1955-I 1 deel 

 185 , 1955-II 1 omslag 

 186 , 1956-I 1 deel 

 187 , 1956-II 1 omslag 

 188 , 1957-I 1 deel 

 189 , 1957-II 1 omslag 

 190 , 1958-I 1 deel 

 191 , 1958-II 1 omslag 

 192 , 1959-I 1 deel 

 193 , 1959-II 1 omslag 

 194 , 1960-I 1 deel 

 195 , 1960-II 1 omslag 

 196 , 1961-I 1 deel 

 197 , 1961-II 1 deel 

 198 , 1961-III 1 omslag 

 199 , 1962-I 1 deel 

 200 , 1962-II 1 omslag 

 201 , 1963-I 1 deel 

 202 , 1963-II 1 deel 

 203 , 1963-III 1 omslag 

 204 , 1964-I 1 deel 

 205 , 1964-II 1 deel 

 206 , 1964-III 1 omslag 

 207 , 1965-I 1 deel 

 208 , 1965-II 1 deel 

 209 , 1965-III 1 omslag 

 210 , 1966-I 1 deel 

 211 , 1966-II 1 deel 

 212 , 1966-III 1 omslag 

 213 , 1967-I 1 deel 

 214 , 1967-II 1 deel 

 215 , 1967-III 1 omslag 

 216 , 1968-I 1 deel 

 217 , 1968-II 1 deel 

 218 , 1968-III 1 omslag 

 219 , 1969-I 1 deel 

 220 , 1969-II 1 deel 

 221 , 1969-III 1 omslag 

 222 , 1969-IV 1 omslag 

 223 , 1970-I 1 deel 

 224 , 1970-II 1 deel 

 225 , 1970-III 1 omslag 

 226 , 1970-IV 1 omslag 

 227 , 1971-I 1 deel 

 228 , 1971-II 1 deel 

 229 , 1971-III 1 omslag 

 230 , 1971-IV 1 omslag 

 231 , 1972-I 1 deel 

 232 , 1972-II 1 deel 

 233 , 1972-III 1 omslag 

 234 , 1972-IV 1 omslag 

 235 , 1973-I 1 deel 

 236 , 1973-II 1 deel 

 237 , 1973-III 1 omslag 

 238 , 1973-IV 1 omslag 

 239 , 1974-I 1 deel 

 240 , 1974-II 1 deel 

 241 , 1974-III 1 omslag 

 242 , 1974-IV 1 omslag 

 243 , 1975-I 1 deel 

 244 , 1975-II 1 deel 



 245 , 1975-III 1 omslag 

 246 , 1975-IV 1 omslag 

 247 , 1976-I 1 deel 

 248 , 1976-II 1 deel 

 249 , 1976-III 1 omslag 

 250 , 1976-IV 1 omslag 

 251 , 1977-I 1 deel 

 252 , 1977-II 1 deel 

 253 , 1977-III 1 omslag 

 254 , 1977-IV 1 omslag 

 255 , 1978-I 1 deel 

 256 , 1978-II 1 deel 

 257 , 1978-III 1 omslag 

 258 , 1978-IV 1 omslag 

 259 , 1979-I 1 deel 

 260 , 1979-II 1 deel 

 261 , 1979-III 1 omslag 

 262 , 1979-IV 1 omslag 

 263 , 1980-I 1 deel 

 264 , 1980-II 1 deel 

 265 , 1980-III 1 omslag 

 266 , 1980-IV 1 omslag 

 267 , 1981-I 1 deel 

 268 , 1981-II 1 deel 

 269 , 1981-III 1 omslag 

 270 , 1981-IV 1 omslag 

 271 , 1982-I 1 deel 

 272 , 1982-II 1 deel 

 273 , 1982-III 1 omslag 

 274 , 1982-IV 1 omslag 

 275 , 1983-I 1 deel 

 276 , 1983-II 1 deel 

 277 , 1983-III 1 omslag 

 278 , 1983-IV 1 omslag 

 279 , 1984-I 1 deel 

 280 , 1984-II 1 deel 

 281 , 1984-III 1 omslag 

 282 , 1984-IV 1 omslag 

 283 , 1985-I 1 deel 

 284 , 1985-II 1 omslag 

 285 , 1985-III 1 omslag 

 286 , 1986-I 1 deel 

 287 , 1986-II 1 omslag 

 288 , 1986-III 1 omslag 

 289 , 1987-I 1 deel 

 290 , 1987-II 1 omslag 

 291 , 1987-III 1 omslag 

 292 , 1988-I 1 deel 

 293 , 1988-II 1 omslag 

 294 , 1988-III 1 omslag 

 295 , 1989-I 1 deel 

 296 , 1989-II 1 omslag 

 297 , 1989-III 1 omslag 

 298 , 1990-I 1 deel 

 299 , 1990-II 1 omslag 

 300 , 1990-III 1 omslag 

2.2.01.3.09.3. Grootboeken 

 

 301-336 Grootboeken van inkomsten, 1938-1950, 1962-1984.  36 delen 

 301 , 1938 1 deel 

 302 , 1939 1 deel 



 303 , 1940 1 deel 

 304 , 1941 1 deel 

 305 , 1942 1 deel 

 306 , 1943 1 deel 

 307 , 1944 1 deel 

 308 , 1945 1 deel 

 309 , 1946 1 deel 

 310 , 1947 1 deel 

 311 , 1948 1 deel 

 312 , 1949 1 deel 

 313 , 1950 1 deel 

 314 , 1962 1 omslag 

 315 , 1963 1 omslag 

 316 , 1964 1 omslag 

 317 , 1965 1 omslag 

 318 , 1966 1 omslag 

 319 , 1967 1 omslag 

 320 , 1968 1 omslag 

 321 , 1969 1 omslag 

 322 , 1970 1 omslag 

 323 , 1971 1 omslag 

 324 , 1972 2 omslagen 

 325 , 1973 1 omslag 

 326 , 1974 1 omslag 

 327 , 1975 1 omslag 

 328 , 1976 1 omslag 

 329 , 1977 1 omslag 

 330 , 1978 1 omslag 

 331 , 1979 1 omslag 

 332 , 1980 1 omslag 

 333 , 1981 1 omslag 

 334 , 1982 1 omslag 

 335 , 1983 1 omslag 

 336 , 1984 1 omslag 

 

 337-372 Grootboeken van uitgaven, 1938-1950, 1962-1984.  36 delen/omslagen 

 337 , 1938 1 deel 

 338 , 1939 1 deel 

 339 , 1940 1 deel 

 340 , 1941 1 deel 

 341 , 1942 1 deel 

 342 , 1943 1 deel 

 343 , 1944 1 deel 

 344 , 1945 1 deel 

 345 , 1946 1 deel 

 346 , 1947 1 deel 

 347 , 1948 1 deel 

 348 , 1949 1 deel 

 349 , 1950 1 deel 

 350 , 1962 1 omslag 

 351 , 1963 2 omslagen 

 352 , 1964 1 omslag 

 353 , 1965 2 omslagen 

 354 , 1966 2 omslagen 

 355 , 1967 1 omslag 

 356 , 1968 1 omslag 

 357 , 1969 1 omslag 

 358 , 1970 1 omslag 

 359 , 1971 2 omslagen 

 360 , 1972 4 omslagen 

 361 , 1973 2 omslagen 

 362 , 1974 2 omslagen 

 363 , 1975 2 omslagen 



 364 , 1976 2 omslagen 

 365 , 1977 2 omslagen 

 366 , 1978 2 omslagen 

 367 , 1979 2 omslagen 

 368 , 1980 2 omslagen 

 369 , 1981 2 omslagen 

 370 , 1982 2 omslagen 

 371 , 1983 2 omslagen 

 372 , 1984 2 omslagen 

 

 373-383 Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1951-1961.  11 omslagen 

 373 , 1951 2 omslagen 

 374 , 1952 2 omslagen 

 375 , 1953 2 omslagen 

 376 , 1954 2 omslagen 

 377 , 1955 2 omslagen 

 378 , 1956 2 omslagen 

 379 , 1957 2 omslagen 

 380 , 1958 2 omslagen 

 381 , 1959 2 omslagen 

 382 , 1960 2 omslagen 

 383 , 1961 2 omslagen 

2.2.01.3.09.4. Hulp- en bijboeken 

 

 384 Kohieren van het schoolgeld, 1938.  1 omslag 

 

 385-389 Afdrukken historisch verslag journaalposten 1985, 1985.  5 omslagen 

 385 Inkomsten, 1985 1 omslag 

 386 Uitgaven, 1985 1 omslag 

 387 Rubrieken 0 t/m 3, 1985 1 omslag 

 388 Kapitaaldienst, 1985 1 omslag 

 389 Verdeeldienst, 1985 1 omslag 

 

 390 Afdrukken  historisch verslag journaalposten 1986, 1986.  4 omslagen 

 

 391-395 Afdrukken historisch verslag journaalposten 1987, 1987.  5 omslagen 

 391 Inkomsten, 1987 1 omslag 

 392 Uitgaven, 1987 1 omslag 

 393 Proefsaldi-balans, verlies- en winstrekening en kredietoverzicht, 1987 1 omslag 

 394 Rubrieken 0 t/m 2, 1987 1 omslag 

 395 Verdeeldienst, 1987 1 omslag 

 

 396-401 Afdrukken historisch verslag journaalposten 1988, 1988.  6 omslagen 

 396 Inkomsten, 1988 1 omslag 

 397 Uitgaven, 1988 1 omslag 

 398 Proefsaldi-balans, verlies- en winstrekening en kredietoverzicht 1 omslag 

N.B. Niet aangetroffen. 

 399 Rubrieken 0 t/m 2, 1988 1 omslag 

N.B. Niet aangetroffen. 

 400 Verdeeldienst 1 omslag 

N.B. Niet aangetroffen. 

 401 Kapitaaldienst 1988 1 omslag 

N.B. Niet aangetroffen. 

 

 402-407 Afdrukken historisch verslag journaalposten 1989, 1989.  6 omslagen 

 402 Inkomsten, 1989 1 omslag 

 403 Uitgaven, 1989 1 omslag 

 404 Proefsaldi-balans, verlies- en winstrekening en kredietoverzicht , 1989 1 omslag 

 405 Rubrieken 0 t/m 2, 1989 1 omslag 

 406 Verdeeldienst, 1989 1 omslag 



 407 Kapitaaldienst, 1989 1 omslag 

N.B. Niet aangetroffen. 

 

 408-413 Afdrukken historisch verslag journaalposten 1990, 1990.  6 omslagen 

 408 Inkomsten, 1990 1 omslag 

 409 Uitgaven, 1990 1 omslag 

 410 Proefsaldi-balans, verlies- en winstrekening en kredietoverzicht, 1990 1 omslag 

 411 Rubrieken 0 t/m 3, 1990 1 omslag 

 412 Verdeeldienst, 1990 1 omslag 

 413 Kapitaaldienst, 1990 1 omslag 

2.2.01.3.09.5. Jaarrekeningen 

 

 414 Verzamelstaten van inkomsten van de Gewone Dienst, 1938.  1 omslag 

 

 415 Verzamelstaten van inkomsten van de Kapitaaldienst, 1938.  1 omslag 

 

 416 Verzamelstaten van bevelschriften van de Kapitaaldienst, 1938.  1 omslag 

 

 417-522 Rekeningen en bijlagen, 1938-1990.  104 delen/omslagen 

 417 , 1938-I 1 deel 

 418 , 1938-II 1 omslag 

 419 , 1939-I 1 deel 

 420 , 1939-II 1 omslag 

 421 , 1940-I 1 deel 

 422 , 1940-II 1 omslag 

 423 , 1941-I 1 deel 

 424 , 1941-II 1 omslag 

 425 , 1942 1 deel 

 426 , 1943-I 1 deel 

 427 , 1943-II 1 omslag 

 428 , 1944-I 1 deel 

 429 , 1944-II 1 omslag 

 430 , 1945-I 1 deel 

 431 , 1945-II 1 omslag 

 432 , 1946-I 1 deel 

 433 , 1946-II 1 omslag 

 434 , 1947-I 1 deel 

 435 , 1947-II 1 omslag 

 436 , 1948-I 1 deel 

 437 , 1948-II 1 omslag 

 438 , 1949-I 1 deel 

 439 , 1949-II 1 omslag 

 440 , 1950-I 1 deel 

 441 , 1950-II 1 omslag 

 442 , 1951-I 1 deel 

 443 , 1951-II 1 omslag 

 444 , 1952-I 1 omslag 

 445 , 1952-II 1 omslag 

 446 , 1953-I 1 omslag 

 447 , 1953-II 1 omslag 

 448 , 1954-I 1 deel 

 449 , 1954-II 1 omslag 

 450 , 1955-I 1 deel 

 451 , 1955-II 1 omslag 

 452 , 1956-I 1 deel 

 453 , 1956-II 1 omslag 

 454 , 1957-I 1 deel 

 455 , 1957-II 1 omslag 

 456 , 1958-I 1 deel 

 457 , 1958-II 1 omslag 

 458 , 1959-I 1 deel 



 459 , 1959-II 1 omslag 

 460 , 1960-I 1 deel 

 461 , 1960-II 1 omslag 

 462 , 1961-I 1 deel 

 463 , 1961-II 1 omslag 

 464 , 1962-I 1 deel 

 465 , 1962-II 1 omslag 

 466 , 1963-I 1 deel 

 467 , 1963-II 1 omslag 

 468 , 1964-I 1 deel 

 469 , 1964-II 1 omslag 

 470 , 1965-I 1 deel 

 471 , 1965-II 1 omslag 

 472 , 1966-I 1 deel 

 473 , 1966-II 1 omslag 

 474 , 1967-I 1 deel 

 475 , 1967-II 1 omslag 

 476 , 1968-I 1 deel 

 477 , 1968-II 1 omslag 

 478 , 1969-I 1 deel 

 479 , 1969-II 1 omslag 

 480 , 1970-I 1 deel 

 481 , 1970-II 1 omslag 

 482 , 1971-I 1 deel 

 483 , 1971-II 1 omslag 

 484 , 1972-I 1 deel 

 485 , 1972-II 1 omslag 

 486 , 1973-I 1 deel 

 487 , 1973-II 1 omslag 

 488 , 1974-I 1 deel 

 489 , 1974-II 1 omslag 

 490 , 1975-I 1 deel 

 491 , 1975-II 1 omslag 

 492 , 1976-I 1 deel 

 493 , 1976-II 1 omslag 

 494 , 1977-I 1 deel 

 495 , 1977-II 1 omslag 

 496 , 1978-I 1 deel 

 497 , 1978-II 1 omslag 

 498 , 1979-I 1 deel 

 499 , 1979-II 1 omslag 

 500 , 1980-I 1 deel 

 501 , 1980-II 1 omslag 

 502 , 1981-I 1 deel 

 503 , 1981-II 1 omslag 

 504 , 1982-I 1 deel 

 505 , 1982-II 

 506 , 1982-III 1 omslag 

 507 , 1983-I 1 deel 

 508 , 1983-II 1 omslag 

 509 , 1984-I 1 deel 

 510 , 1984-II 1 omslag 

 511 , 1985-I 1 deel 

 512 , 1985-II 1 omslag 

 513 , 1986-I 1 deel 

 514 , 1986-II 1 omslag 

 515 , 1987-I 1 deel 

 516 , 1987-II 1 omslag 

 517 , 1988-I 1 deel 

 518 , 1988-II 1 omslag 

 519 , 1989-I 1 deel 

 520 , 1989-II 1 omslag 

 521 , 1990-I 1 deel 



 522 , 1990-II 1 omslag 

 

 523-531 Verzamelstaten van de inkomsten van de Gewone Dienst en van de 

Kapitaaldienst en verzamelstaten van bevelschriften behorend bij de 

Kapitaaldienst , 1942-1950.  9 omslagen 

 523 , 1942 1 omslag 

 524 , 1943 1 omslag 

 525 , 1944 1 omslag 

 526 , 1945 1 omslag 

 527 , 1946 1 omslag 

 528 , 1947 1 omslag 

 529 , 1948 1 omslag 

 530 , 1949 1 omslag 

 531 , 1950 1 omslag 

2.2.01.3.09.6. Controle op het financieel beheer 

 

 532 Vaststellen en wijzigen van " Regelen met betrekking tot de controle op het 

geldelijk beheer en de boekhouding van de gemeenteontvanger ", 1942-1943. 1 omslag 

 

 533 Vaststellen en wijzigen van de "Regeling met betrekking tot de controle op het 

geldelijk beheer, op de met boekhouding belaste ambtenaren en op de 

deugdelijkheid van de rekeningen", 1951, 1953.  1 omslag 

N.B. Ingetrokken 10-03-1987. 

 

 534 Regelen met betrekking tot de controle op het geldelijk beheer en met 

boekhouding belaste ambtenaren, alsmede tot het onderzoek naar de 

deugdelijkheid van de rekeningen, 1987.  1 omslag 

2.2.01.3.10. Benodigdheden en hulpmiddelen 

2.2.01.3.10.1. Archief en registratuur 

<RUB7>2.2.01.3.10.1.1. Archiefbeheer. Archiefbescheiden 

 

 535 Lijst met een opgave van archiefbescheiden opgenomen in het oud en nieuw 

archief, z.j. (1945).  1 omslag 

 

 536 Transcriptie van een renteakte anno 1679, 1949-1952.  1 omslag 

 

 537-538 Regeling met betrekking tot zorg voor en toezicht op het beheer van de 

archiefbescheiden van gemeentelijke organen, 1969-1972.  2 omslagen 

 537 , 1969 1 omslag 

 538 , 1972 1 omslag 

 

 539 Inventarisatie en ordening van archiefbescheiden daterende van vóór 1938, 

1980-1990.  1 omslag 

 

 540 Verslag met betrekking tot het beheer van de gemeentearchieven over de 

periode 1976-1980, 1983.  1 omslag 

 

 541 Vernietigen van archiefbescheiden, 1971-1989.  1 omslag 

 

 542 Verrichten van archiefwerkzaamheden in verband met de "Gemeentelijke 

herindeling 1991", 1989- 1990.  1 omslag 

<RUB7>2.2.01.3.10.1.2. Archiefinspectie 

 

 543 Inspectie van het gemeentearchief, 1956-1972.  1 omslag 

<RUB7>2.2.01.3.10.1.3. Archiefbewaarplaats 

 

 544 Plannen tot de bouw van een archiefbewaarplaats, 1938-1940.  1 omslag 

N.B. Niet doorgegaan. 

 



 545 Inrichting van een brandvrije archiefbewaarplaats, 1939-1945.  1 omslag 

 

 546 Goedgekeurd plan voor de inrichting van een brandvrije archiefbewaarplaats, 

1954.  1 omslag 

 

 547 Verbouwing van de archiefbewaarplaats, 1972-1977.  1 omslag 

2.2.01.3.11. Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd 

2.2.01.3.11.1. Gemeentehuis 

 

 548 Bouw van een nieuw raadhuis (niet doorgegaan), 1938-1940.  1 omslag 

 

 549 Verbouw van het bestaande raadhuis inclusief archiefbewaarplaats, 1947-1954. 1 omslag 

 

 550 Verbouwing van het pand aan de Dorpstraat 3 tot gemeentehuis, 1967-1972. 1 omslag 

 

 551 Verbouwing van het gemeentehuis, 1985-1986.  1 omslag 

2.2.01.3.11.2. Terreinen 

 

 552 Wijziging van de indeling van het Vrijthof, 1948.  1 omslag 

2.2.01.4. Lichamen. Organen. Instellingen. Functionarissen. 

2.2.01.4.1. Gemeenteraad 

 

 553 Reglement van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad, 1967-1988. 1 omslag 

 

 554 Invoeren van spreekrecht voor bezoekers van raads- en 

raadscommissievergaderingen, 1982-1984.  1 omslag 

 

 555-562 Processen-verbaal van de uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen, 1939-

1986.  8 omslagen 

 555 , 1939, 1946, 1949 1 omslag 

 556 , 1958 1 omslag 

 557 , 1966 1 omslag 

 558 , 1970 1 omslag 

 559 , 1974 1 omslag 

 560 , 1978 1 omslag 

 561 , 1982 1 omslag 

 562 , 1986 1 omslag 

 

 563 Verkiezing en benoeming van leden van de tijdelijke gemeenteraad, 1945. 1 omslag 

 

 564 Vaststellen van presentiegelden van raadsleden, 1948-1974.  1 omslag 

 

 565 Verordening tot regeling van vergoedingen en tegemoetkomingen aan leden van 

de raad en de commissies, 1977.  1 omslag 

 

 566 Vaststellen van vergoedingen voor werkzaamheden en tegemoetkoming in de 

kosten voor leden van de raad en de commissies, 1978-1990.  1 omslag 

2.2.01.4.2. Raadscommissies 

 

 567 Verordening regelende de bevoegdheden en de samenstelling van vaste 

commissies van advies en bijstand voor jeugd- en sportzaken, 1966.  1 omslag 

N.B. Ingetrokken in 1986. 

 



 568 Verordening regelende de bevoegdheden en de samenstelling van vaste 

commissies van advies en bijstand voor openbare werken, 1971.  1 omslag 

N.B. Ingetrokken in 1986. 

 

 569-570 Verslagen van de vergaderingen van de commissie van advies en bijstand voor 

openbare werken, 1971-1985.  2  omslagen 

 569 , 1971-1976 1 omslag 

 570 , 1977-1985 1 omslag 

 

 571 Verslagen van vergaderingen van de commissie van advies en bijstand voor 

jeugd- en sportzaken, 1974-1978.  1 omslag 

 

 572 Instellen van een raadscommissie ad hoc met betrekking tot advisering van 

burgemeester en wethouders over pachtzaken, 1975.  1 omslag 

 

 573 Verslagen van vergaderingen van de commissie van advies en bijstand voor 

jeugd-, sport- en verenigingsaccommodaties, 1978-1982.  1 omslag 

 

 574 Verordening regelende de bevoegdheden en de samenstelling van vaste 

commissies van advies en bijstand voor onderwijs, 1982.  1 omslag 

N.B. Ingetrokken in 1986. 

 

 575 Verslagen van vergaderingen van de commissie van advies en bijstand voor 

onderwijs, 1982-1986.  1 omslag 

 

 576 Verordening met betrekking tot de behandeling van beroep- en 

bezwaarschriften, 1983.  1 omslag 

N.B. Ingetrokken in 1986. 

 

 577 Verslagen van vergaderingen van de commissie van advies en bijstand voor 

jeugd-, sport- en verenigingszaken, 1983-1986.  1 omslag 

 

 578 Verordening regelende de bevoegdheden en de samenstelling van vaste 

commissies van advies en bijstand en van de commissie voor cultuur en sociale 

zorg, 1986.  1 omslag 

 

 579 Verslagen van de commissie financiën/ algemene zaken, 1986-1988.  1 omslag 

 

 580 Verslagen van vergaderingen van de commissie van advies en bijstand voor 

cultuur en sociale zorg, 1986-1990.  1 omslag 

 

 581 Verslagen van de vergaderingen van de commissie openbare werken, 1986-

1990.  1 omslag 

 

 582 Verslagen van de commissie financiën, 1988-1989.  1 omslag 

2.2.01.4.3. College van burgemeester en wethouders 

 

 583 Vaststellen van het reglement van orde voor vergaderingen van het college van 

burgemeester en wethouders, 1955.  1 omslag 

 

 584 Benoeming en ontslag van wethouders, 1941-1970.  1 omslag 

 

 585 Taakverdeling wethouders, 1966-1986.  1 omslag 

2.2.01.4.4. Burgemeester 

 

 586 Aanwijzing van plaatsvervangend burgemeester, 1945-1986.  1 omslag 

 

 587 Koninklijk Besluit tot intrekking van de aanwijzing van de gemeente Neer als 

gemeente waar de bediening van secretaris door de burgemeester wordt 

bekleed., 1968.  1 omslag 



Secretaris 

 

 588 Vaststelling van de instructie voor de secretaris, 1968.  1 stuk 

2.2.01.4.5. Gemeenteontvanger 

 

 589-590 Vaststelling en wijziging van de instructie voor de gemeenteontvanger, 1925-

1968.  2 omslagen 

 589 1925, 1925-1940 1 omslag 

 590 1957, 1957-1968 1 omslag 

 

 591 Vaststelling van de instructie voor de comptabele, kassier en sub-kassier, 1979. 1 omslag 

 

 592 Nota inzake de organisatie van de financiële administratie en vaststelling van de 

verordening met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie em 

van het beheer van de geldmiddelen , 1979.  1 omslag 

2.2.01.4.6. Diensten. Bedrijven 

2.2.01.4.6.1. Woningbedrijf 

 

 593-596 Begrotingen en jaarrekeningen van het gemeentelijk Woningbedrijf, 1948-1969. 4 omslagen 

 593 Jaarrekeningen, 1948-1958 1 omslag 

 594 Jaarrekeningen, 1959-1964 1 omslag 

 595 Begroting, 1964-1969 1 omslag 

 596 Jaarrekening, 1965-1969 1 omslag 

 

 597 Vaststellen van de Verordening op het beheer van het woningbedrijf en het 

aanwijzen van het woningbedrijf als tak van dienst, 1953.  1 omslag 

2.2.01.5. Plichten en bevoegdheden 

 

 598 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders om maatregelen te 

nemen bij opdooi van wegen, 1956.  1 omslag 

 

 599 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders voor het overdragen 

van woningwetwoningen en vaststellen van de prijs van de bouwgrond, 1967. 1 stuk 

 

 600 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders tot het plaatsen of 

verwijderen van verkeerstekens op borden die een gebod of verbod bevatten, 

1967.  1 omslag 

 

 601 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders tot het garanderen 

van geldleningen ten behoeve van aankoop van eigen woningen en 

woningwetwoningen, 1968.  1 omslag 

 

 602 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders tot het afgeven van 

invalidenparkeerkaarten, 1977.  1 omslag 

 

 603 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders tot het in bruikleen 

geven van percelen grond in eigendom, 1981.  1 omslag 

 

 604 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders tot het garanderen 

van rente en aflossing van hypothecaire geldleningen voor nieuw te bouwen 

woningen en voor bestaande woningen, 1981-1987.  1 omslag 

 

 605 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders  tot aankoop van 

onroerend goed bij openbare verkoop, waarbij de gemeente garantie heeft 

verleend, 1982.  1 omslag 

 



 606 Verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders in verband met 

toewijzing van woningwetwoningen, 1986.  1 stuk 

2.2.01.6. Beleidsbepaling. Regeling en vastlegging van de bestuurs- en 

beheershandelingen 

 

 607 Verslag over de zittingsperiode van de raad van 1 september 1978 tot 1 

september 1982, 1982.  1 omslag 

2.2.01.7. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak 

2.2.01.7.1. Deelneming, uitnodiging en vertegenwoordiging 

 

 608 Instellen van een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een legpenning 

en instelling van het ereburgerschap, 1958, 1981.  1 omslag 

 

 609 Toekennen van legpenningen, 1958-1981.  1 omslag 

 

 610 Bezoek van de koningin op 27 juni 1968, 1968.  1 omslag 

2.2.01.7.2. Financiële en materiële steun 

 

 611 Vaststellen en aanvullen van de subsidieregeling met betrekking tot aanschaf 

van uniformen door Neerse verenigingen, 1975-1988.  

 

 612 Verstrekken van een bijdrage in de exploitatiekosten van het 

Leudalstreekmuseum, 1984.  1 omslag 

 

 613 Vaststellen van de "Gedragscode subsidiëring regionale instellingen 1987", 1987. 

 1 omslag 

 

 614 Richtlijnen "investeringssubsidies accommodaties, welzijn en sport", 1989.  1 

 

 615 Vergoedingsregeling voor het inzamelen van oud papier, 1989-1990.  1 omslag 

2.2.02.  Personeel 

2.2.02.1. Collectief 

2.2.02.1.1. Karakter van de dienstbetrekking. Verhouding tussen het personeel 

en het orgaan 

 

 616 Vaststellen en wijzigen van het Arbeidsovereenkomstenbesluit 1933, 1933-1956. 

 1 omslag 

 

 617-620 Vaststellen en wijzigen van ambtenarenreglementen, 1933-1990.  4 omslagen 

 617 Ambtenarenreglement 1933, 1933-1957 1 omslag 

 618 Ambtenarenreglement 1957, 1957-1966 1 omslag 

 619 Ambtenarenreglement 1967, 1967-1968 1 omslag 

 620 Ambtenarenreglement 1969, 1969-1990 1 omslag 

 

 621 Toetreden tot en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling " Behandeling 

van gemeentelijke personeelsaangelegenheden", 1941-1976.  1 omslag 

 

 622-624 Vaststellen en wijzigen van de arbeidsovereenkomstenverordeningen, 1957-

1990.  3 omslagen 

 622 Arbeidsovereenkomstenverordening 1957, 1957-1966 1 omslag 

 623 Arbeidsovereenkomstenverordening 1967, 1967-1968 1 omslag 

 624 Arbeidsovereenkomstenverordening 1969, 1969-1990 1 omslag 

 



 625 Vaststellen van de Arbeidsovereenkomstenverordening voor personeel met een 

zodanige arbeidstijd dat het geen deelnemer aan een IZA-regeling kan zijn, 

1981-1990.  1 omslag 

2.2.02.1.2. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel 

 

 626 Vaststellen en wijzigen van de regelingen van de duur van het vakantieverlof 

voor het personeel, 1957-1984.  1 omslag 

 

 627 Vaststellen van de instructie voor het hoofd van de gemeenschappelijke dienst 

van het bouw- en woningtoezicht in de kring Heythuysen, 1977.  1 stuk 

 

 628 Vaststellen en wijzigen van de Regeling werktijden en verloven personeel 1986., 

1986-1987.  1 omslag 

2.2.02.1.3. Personeelsformatie 

 

 629 Verstrekken van bezettingsoverzichten van het personeel, 1938-1948.  1 omslag 

 

 630 Zuiveringsbesluit met richtlijnen en instructies ten aanzien van het gedrag van 

het personeel tijdens de Duitse bezetting 1940-1945, 1944-1955.  1 omslag 

2.2.02.1.4.  Rechten van het personeel 

2.2.02.1.4.1. Loon. Bezoldiging 

 

 631-635 Vaststellen en wijzigen van de Salarisverordening van personeel, 1942-1990. 5 omslagen 

 631 , 1942-1957 1 omslag 

 632 , 1957-1966 1 omslag 

 633 , 1967-1971 1 omslag 

 634 , 1972-1980 1 omslag 

 635 , 1981-1990 1 omslag 

 

 636 Vaststellen en wijzigen van de "Verordening betreffende enige verdergaande 

maatregelen ter verbetering van de salarispositie van het gemeentepersoneel" , 

1944-1945.  1 omslag 

 

 637 Toekenning van een extra maandsalaris aan het personeel in verband met de 

oorlog 1940-1945, 1944-1946.  1 omslag 

 

 638 Van toepassing verklaren van salarismaatregelen van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken voor het personeel, 1945-1958.  1 omslag 

 

 639 Vaststellen en wijzigen van de Salarisverordening van het personeel van 

Openbare Werken, 1957-1971.  1 omslag 

2.2.02.1.4.2. Waardering functie 

 

 640 Toepassen van werkclassificatie en het verlenen van prestatiebeloning, 1960-

1962.  1 omslag 

2.2.02.1.4.3. Overwerk 

 

 641 Vaststellen van de Vergoedingsregeling overwerk voor secretarissen van 

commissies en de notulist van raadsvergaderingen, 1986.  1 omslag 

2.2.02.1.4.4. Wachtgeld. Uitkeringen 

 

 642 Vaststellen en wijzigen van de Uitkeringsverordening, 1957-1990.  1 omslag 

 



 643 Vaststellen en wijzigen van de Wachtgeldverordening, 1967-1990.  1 omslag 

 

 644 Vaststellen en wijzigen van de Uitkeringsverordening Vrijwillig Vervroegd 

Uittreden, 1979-1984.  1 omslag 

 

 645 Vaststellen en wijzigen van de "Tijdelijke Verordening WWV-vervangende 

uitkering", 1987-1990.  1 omslag 

2.2.02.1.4.5. Verplaatsingskosten 

 

 646-647 Vaststellen en wijzigen van de Verplaatsingsverordening, 1962-1990. 2 omslagen 

 646 , 1962-1966 1 omslag 

 647 , 1967-1990 1 omslag 

2.2.02.1.4.6. Reis- en verblijfskosten 

 

 648 Vaststellen van de Reis- en verblijfskostenregeling, 1957-1958.  1 omslag 

2.2.02.1.4.7. Ziektekosten 

 

 649 Vaststellen en wijzigen van de "Verordening regelende het toekennen van een 

tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan enkele groepen van IZA-

deelnemers", 1968-1988.  1 omslag 

 

 650 Vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 

"Ziektekostenvoorziening ambtenaren Limburg"            , 1952-1990.  1 omslag 

2.2.02.1.4.8. Studiekosten 

 

 651 Vaststellen en wijzigen van de Studietoelageverordening, 1957-1990.  1 omslag 

2.2.02.1.4.9. Kinderbijslag 

 

 652 Vaststellen en wijzigen van de Kinderbijslagverordening, 1940-1962.  1 omslag 

2.2.02.1.5. Overige personeelsaangelegenheden 

2.2.02.1.5.1. Sparen 

 

 653-655 Vaststellen en wijzigen van de Spaarverordening, 1959-1969.  3 omslagen 

 653 , 1959-1964 1 omslag 

 654 , 1965-1968 1 omslag 

 655 , 1969 1 omslag 

2.2.02.1.5.2. Opleiding 

 

 656 Vaststellen en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling "Limburgse 

Bestuursacademie", 1974-1988.  1 omslag 

 

 657 Vaststellen en opheffen van de gemeenschappelijke regeling "Centraal instituut 

vorming en opleiding bestuursdienst", 1978-1989.  1 omslag 

2.2.02.1.5.3. Gratificaties 

 

 658 Van toepassing verklaren van gratificatieregelingen van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, 1947-1952.  1 omslag 

2.2.02.1.5.4. Voorzieningen met betrekking to privéaangelegenheden 

 



 659 Vaststellen van de "Financieringsregeling ten behoeve van de aankoop van 

auto's", 1967.  1 omslag 

2.2.02.2. Individueel 

 

 660-662 Persoonsdossiers van vroedvrouwen, 1938-1965.  3 omslagen 

 660 Stoffels-Timmermans, W.C.M.: vroedvrouw, 1938-1948 1 omslag 

N.B. Beperking van openbaarheid.  

 661 Grutters-Gooden, M.A.W.: vroedvrouw, 1946-1954 1 omslag 

N.B. Beperking openbaarheid. 

 662 Vaessen-Martens, A.S.P.M.: vroedvrouw, 1953-1965 1 omslag 

N.B. Beperking openbaarheid. 

 

 663-665 Persoonsdossiers van personeel en functionarissen, 1939-1979.  2 omslagen 

 663 Geraets, W.H.J. - waarnemend secretaris/gemeenteontvanger 1939-1979, 1939-

1979 1 omslag 

N.B. Beperking van openbaarheid.  

 664 Becks, A.H.J. - secretaris, 1968 1 stuk 

 665 Scheepers, F.A.H. - waarnemend secretaris, 1968 1 stuk 

 

 666-669 Persoonsdossiers van burgemeesters, 1942-1985.  3 omslagen 

 666 Frijns, N.A.A., 1942-1948 1 omslag 

N.B. Beperking openbaarheid. 

 667 Vennekens, J.M.M.J., 1974 1 omslag 

N.B. Stukken over het afscheid. 

 668 Jabobs, F.A.W., 1974-1985 1 omslag 

N.B. Beperking openbaarheid. 

 669 Peeters, J.A.L., 1985-1991(2006) 1 omslag 

N.B. Beperking openbaarheid. Peeters was tot 1991 burgemeester van de 

gemeente Neer en daarna tot 2006 burgemeester van de gemeente Roggel en 

Neer. 

2.2.03. Eigendom. Openbare werken. Producten. Diensten. Verrichtingen. 

Belastingen. 

2.2.03.1. Eigendom 

 

 670 Onteigenen van puin en restanten van opstallen verwoest door oorlogsgeweld, 

1945-1947.  1 omslag 

 

 671 Overgedragen beslissingsbevoegdheden aan het gemeentebestuur met 

betrekking tot de wederopbouw, 1945-1949.  1 omslag 

 

 672 Vaststellen van een gebied als bedoeld in artikel 3 van de Wet Agrarisch 

Grondverkeer, 1982.  1 omslag 

2.2.03.2. Kadaster 

 

 673-685 Perceelsgewijze kadastrale leggers, 1938-1990.  13 omslagen 

 673 1-334, 1938-1990 1 omslag 

 674 335-697, 1938-1990 1 omslag 

 675 1-1639 en 1645-1953, 1938-1990 1 omslag 

 676 1964-2248, 1938-1990 1 omslag 

 677 2249-2568, 1938-1990 1 omslag 

 678 2569-2886, 1938-1990 1 omslag 

 679 2887-3224, 1938-1990 1 omslag 

 680 3225-3452, 1938-1990 1 omslag 

 681 3453-3779, 1938-1990 1 omslag 

 682 3780-4073, 1938-1990 1 omslag 

 683 4074-4384, 1938-1990 1 omslag 

 684 4385-4755, 1938-1990 1 omslag 



 685 4756, 1938-1990 1 omslag 

 

 686-688 Registers en naamlijst van kadastrale leggers, 1938-1990.  3 omslagen 

 686 Register A - F, 1938-1990 1 omslag 

 687 Register G - N, 1938-1990 1 omslag 

 688 Naamlijst, 1938-1990 1 omslag 

2.2.03.3. Belastingen en retributies 

2.2.03.3.1. Belastingen 

 

 689 Vaststellen van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van 

de gemeentefondsbelasting, 1927-1940.  1 omslag 

 

 690 Vaststellen, wijzigen en intrekken van de Verordening op de heffing en 

invordering van een hondenbelasting, 1937-1975.  1 omslag 

 

 691 Vaststellen en wijzigen van de Verordening op de heffing en invordering van 

vermakelijkhedenbelasting, 1938-1970.  1 omslag 

 

 692 Uitkering met betrekking tot ondernemingsbelasting, 1941-1953.  1 omslag 

 

 693 Vaststellen  van de Verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsom der 

grondbelasting, 1943-1971.  1 omslag 

 

 694 Vaststellen van de Verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsom van de 

personele belasting, 1943-1974.  1 omslag 

 

 695 Vaststellen en wijzigen van de Verordening op de heffing van een straat (wegen) 

belasting, 1946-1974.  1 omslag 

 

 696 Wijzigen en intrekken van de Verordening tot heffing van een belasting in 

natura, bestaande in de verplichting tot het leveren van hand- en spandiensten, 

1949-1958.  1 omslag 

 

 697 Vaststellen van de Verordening tot classificatie van de gemeente voor de heffing 

van de personele belasting, 1952-1953.  1 omslag 

 

 698 Vaststellen en wijzigen van de Verordening op de heffing en invordering van een 

rioolbelasting, 1967-1971.  1 omslag 

 

 699 Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van een 

baatbelasting wegens aardgasvoorziening, 1971.  1 omslag 

 

 700 Vaststellen en wijzigen van de Verordening op de heffing van onroerend-

goedbelastingen, 1974-1990.  1 omslag 

2.2.03.3.2. Retributies 

 

 701-707 Vaststellen en wijzigen van Legesverordening, 1943- 1988.  7 omslagen 

 701 , 1943- 1944 1 omslag 

 702 , 1947- 1952 1 omslag 

 703 , 1960- 1964 1 omslag 

 704 , 1966- 1967 1 omslag 

 705 , 1968- 1969 1 omslag 

 706 , 1973- 1982 1 omslag 

 707 , 1984- 1988 1 omslag 



2.2.04. Ruimtelijke ordening. Volkshuisvesting. 

2.2.04.1. Ruimtelijke ordening 

2.2.04.1.1. Stads- en dorpsvernieuwing 

 

 708 Oriëntatienota dorpsvernieuwingsplan Kern Neer en ontwikkelingsplan, 1981-

1984.  1 omslag 

 

 709 Vaststellen en wijzigen van de Inspraakverordening betreffende de 

beleidsvoornemens stadsvernieuwing/dorpsvernieuwing, 1984.  1 omslag 

 

 710 Vaststellen en wijzigen van de Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing, 

1985-1988.  1 omslag 

 

 711 Vaststellen van het Volumebesluit van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing 

en aanvragen van bijdragen, 1985-1989.  1 omslag 

 

 712 Vaststellen van het Verdelingsbesluit in het kader van de stads- en 

dorpsvernieuwing, 1985-1989.  1 omslag 

 

 713 Aanvullend functieonderzoek en reconstructie van het centrum, 1986-1987. 1 omslag 

 

 714 Verslagen omtrent stadsvernieuwing, 1986-1993.  1 omslag 

2.2.04.1.2. Uitbreidings- en bestemmingsplannen 

2.2.04.1.2.1. Uitbreidingsplan/bestemmingsplan in hoofdzaken 

 

 715 Vaststellen en goedkeuren van het uitbreidingsplan Neer aanwijzend de 

bestemming in hoofdzaak, 1960-1968.  1 omslag 

 

 716-722 Vaststellen en goedkeuren van het algemeen bestemmingsplan, 1977-1987. 7 omslagen 

 716 Plankaarten, 1977 1 omslag 

 717 Tekeningen, 1977 1 omslag 

 718 Vaststellen en goedkeuren van het Algemeen bestemmingsplan, 1978-19861 omslag 

 719 Vaststellen van de voorschriften en toelichting , 1979 1 omslag 

 720 Gegrond verklaren van bezwaarschriften, map I, 1979 1 omslag 

 721 Gegrondverklaren van bezwaarschriften, map II, 1979 1 omslag 

 722 Verlenen van vrijstellingen, 1981-1987 1 omslag 

2.2.04.1.2.2. Uitbreidings- en bestemmingsplannen in onderdelen 

<RUB7>2.2.04.1.2.2.1. Buitengebied 

 

 723 Vaststellen van een voorbereidingsbesluit met betrekking tot bestemmingsplan 

"Buitengebied", 1977-1978.  1 omslag 

<RUB7>2.2.04.1.2.2.2. Hanssum 

N.B. Zie ook inventarisnnummer 727. 

 

 724 Vaststellen van uitbreidingsplan in onderdelen van industrieterrein "Hanssum", 

1962-1969.  1 omslag 

 

 725 Tekeningen met betrekking tot het uitgewerkte bestemmingsplan "Hanssum", 

1969-1983.  1 omslag 

 

 726 Vaststellen en goedkeuren van bestemmingsplan "Hanssum" en wijzigen van de 

gebruiksvoorschriften, 1970-1983.  1 omslag 

 

 727 Vaststelling en goedkeuring van de 1e partiële wijziging van bestemmingsplan 

Hanssum, 1972-1974.  1 omslag 

 



 728 Vaststellen en goedkeuren van de 2e en 3e partiële herziening van 

bestemmingsplan Hanssum en wijzigen van de gebruiksvoorschriften, 1973-

1977.  1 omslag 

 

 729 Vaststelling en goedkeuring van de partiële herziening in verband met de 

wijziging van de bestemming jachthaventerrein ten behoeve van de bouw van 

twee woningen op een perceel te Hanssum (sectie M 105), 1981-1984.  1 omslag 

 

 730 Vaststellen en goedkeuren van de partiële herziening van de 

gebruiksvoorschriften in verband met het uitsluiten van A-inrichtingen op het 

industrieterrein, 1982-1984.  1 omslag 

 

 731 Vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen aan de Neerbeek-

Hanssummerpad en weg Hanssum, 1983.  1 omslag 

 

 732 Rechtsgeding over het niet nakomen van een overeenkomst met betrekking tot 

wijziging van het bestemmingsplan in verband met de bouw van twee woningen 

in Hanssum,  1986-1989.  1 omslag 

 

 733 Beleidsnotitie bestemmingsplan Hanssum, 1990-1991.  1 omslag 

<RUB7>2.2.04.1.2.2.3. Heldenseweg 

 

 734 Vaststellen en goedkeuren van bestemmingsplan Heldenseweg, 1981-1986. 1 omslag 

<RUB7>2.2.04.1.2.2.4. Kampeerterrein "Waije" 

 

 735 Goedkeuren van bestemmingsplan kampeerterrein "Waije" , 1969-1970. 1 omslag 

<RUB7>2.2.04.1.2.2.5. Visseberg 

 

 736 Vaststellen en goedkeuren van bestemmingsplan "Visseberg", 1970-1971. 1 omslag 

 

 737 Gedeeltelijk vaststellen en goedkeuren en de 1e herziening van de 

gebruiksvoorschriften van bestemmingsplan "Visseberg II", 1971-1975. 1 omslag 

 

 738 Vaststellen en goedkeuren van de wijziging van gebruiksvoorschriften van de 

bestemmingsplannen "Visseberg I"en "Hanssum", 1975-1977.  1 omslag 

 

 739 Vaststellen en goedkeuren van het bestemmingsplan "Visseberg II", 1978-1983. 

 1 omslag 

 

 740 Vaststellen en goedkeuren van de partiële herziening van het bestemmingsplan 

"Visseberg II", 1980-1981.  1 omslag 

 

 741 Verlenen van vrijstelling op grond van gebruiksvoorschriften voor het inrichten 

van een garage tot theorielokaal  ten behoeve van een autorijschool bij een 

pand aan de Accacialaan 1, 1987.  1 omslag 

<RUB7>2.2.04.1.2.2.6. Kern Neer 

 

 742-746 Bestemmingsplan "Kern Neer", 1974-1990.  4 omslagen 

 742 Vaststellen en goedkeuren van het bestemmingsplan "Kern Neer", 1974-19801 omslag 

 743 Wijzigen van het bestemmingsplan Kern  Neer", 1977-1978 1 omslag 

 744 Rechtsgeding inzake de wijziging van het bestemmingsplan "Kern Neer"ten 

aanzien van pand Engelmanstraat 54, 1977-1988 1 omslag 

 745 Verlenen van vrijstellingen van de gebruiksvoorschriften van bestemmingsplan 

"Kern Neer", 1980-1990 1 omslag 

 746 Wijzigen van de gebruiksvoorschriften "voor- of zijtuin", 1983 1 omslag 

<RUB7>2.2.04.1.2.2.7. Natuurgebieden 

 

 747 Vaststelling en goedkeuring van bestemmingsplan Natuurgebieden, 1973-1977. 1 omslag 

<RUB7>2.2.04.1.2.2.8. "Naeve de touw" 

 

 748-749 Bestemmingsplan " Naeve de Touw", 1984-1990.  2 omslagen 

 748 Vaststellen en goedkeuren van bestemmingsplan "Naeve de Touw", 1984-19871 omslag 



 749 Wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een 

bedrijfswoning aan Hanssum, 1990 1 omslag 

2.2.04.1.3. Streekplannen 

 

 750 Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling "Streekplan Midden-Limburg", 

1940.  1 omslag 

 

 751 Innemen van een standpunt ten aanzien van het rapport "grondgedachten als 

basis voor een streekplan" van Gedeputeerde Staten, 1975.  1 omslag 

2.2.04.2. Ontsluiting en exploitatie van terreinen 

 

 752 Vaststellen van de exploitatieopzet en de verkoopprijzen met betrekking tot 

uitbreiding van het bungalowterrein in bestemmingsplan Hanssum II,  met 

wijzigingen, 1971-1975.  1 omslag 

 

 753 Vaststellen van de exploitatieopzet van 8 woningen van Stienstra aan de 

Winterstraat, 1972-1977.  1 omslag 

 

 754 Vaststellen van de exploitatieopzet en de verkoopprijzen van een terrein 

bestemd voor de bouw van 28 bejaardenwoningen en 20 patiobungalows,  met 

wijzigingen, 1973-1977.  1 omslag 

 

 755 Vaststellen en wijzigen van de exploitatieopzet ten behoeve van de bouw van 10 

woningwetwoningen aan de Winterstraat in het bestemmingsplan "Visseberg", 

1976-1977.  1 omslag 

 

 756 Vaststellen van de exploitatieopzet en de verkoopprijzen ten behoeve van de 

uitvoering van het bestemmingsplan "Visseberg II" voor de bouw van 59 

woningen, met wijzigingen, 1978-1983.  1 omslag 

 

 757 Vaststellen van een gewijzigde exploitatieopzet met dekkingsplan met 

betrekking tot het bouwrijp maken van complex "Spuitjes" en reconstructie 

kruispuntverbetering Engelmanstraat-Bergerstraat-Steeg, 1986-1987.  1 omslag 

2.2.04.3. Volkshuisvesting 

2.2.04.3.1. Algemene aangelegenheden betreffende de volkshuisvesting, het 

bouwen en wonen 

 

 758-761 Verstrekken van inlichtingen ten behoeve van de toekenning van 

woningbouwcontingenten, 1946-1986.  4 omslagen 

 758 , 1946-1949 1 omslag 

 759 , 1950-1957 1 omslag 

 760 , 1965-1973 1 omslag 

 761 , 1974-1986 1 omslag 

 

 762 Vaststellen, wijzigen en opheffen van de gemeenschappelijke regeling van 

toezicht op volkshuisvesting in de kring Heythuysen, 1948-1990.  1 omslag 

2.2.04.3.2. Woningbehoefte en voorziening 

 

 763-764 Toewijzen van woningbouwprogramma's  in de provincie Limburg door de 

directie van Volkshuisvesting, 1987-1990.  2 omslagen 

 763 Woningbouwprogramma's 1987-1992, 1986-1989 1 omslag 

 764 Woningbouwprogramma 1990, 1989-1990 1 omslag 

2.2.04.3.3. Registratie en telling van woningen 

 



 765-772 Verstrekken van inlichtingen in verband met de woningstatistiek, 1950-1990. 8 omslagen 

 765 , 1950-1954 1 omslag 

 766 , 1955-1958 1 omslag 

 767 , 1959-1961 1 omslag 

 768 , 1962-1965 1 omslag 

 769 , 1966-1969 1 omslag 

 770 , 1970-1972 1 omslag 

 771 , 1973-1975 1 omslag 

 772 , 1976-1990 1 omslag 

 

 773 Uitkomsten van de algemene woningtelling 1956, 1956.  1 omslag 

 

 774 Verlenen van medewerking aan het regionaal woningmarktonderzoek van het 

Stadsgewest Roermond, 1972-1973.  1 omslag 

 

 775 Rapport "Onderzoek naar de bebouwingsmogelijkheden voor de jaren 1986-

1996 in de gemeente Neer", 1986.  1 omslag 

2.2.04.3.4. Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken 

 

 776 Toetreden tot de afdeling Bouwtoezicht van de Limburgse Streekplannendienst 

in verband met welstandstoezicht, 1940-1941.  1 omslag 

 

 777-779 Vaststellen en wijzigen van de Bouwverordening, 1940-1987.  3 omslagen 

 777 , 1940-1954 1 omslag 

 778 , 1967-1983 1 omslag 

 779 , 1987 1 omslag 

 

 780 Rechtsgeding over het weigeren van oprichting van een houten woonkeet in het 

kader van de toepassing het Ketenbesluit 1924, 1950-1953.  1 omslag 

 

 781 Toetreden tot de welstandscommissie voor het district Midden-Limburg van de 

Stichting "Het Limburgs Welstandstoezicht", 1951.  1 stuk 

 

 782 Vaststellen en wijzigen van de Verordening op de recreatiewoonverblijven, 

1968-1970.  1 omslag 

 

 783 Rechtsgeding over het verlenen van een bouwvergunning aan De Valder bv voor 

de uitbreiding van het pluimveebedrijf, 1978-1983.  1 omslag 

2.2.04.3.5. Verbetering van woningen en gebouwen 

 

 784-787 Onbewoonbaar verklaren van woningen, 1943-1981.  4 omslagen 

 784 , 1943-1956 1 omslag 

 785 , 1957-1962 1 omslag 

 786 , 1963-1971 1 omslag 

 787 , 1972-1981 1 omslag 

 

 788 Rechtsgeding over het weigeren van geldelijke steun voor woningverbetering en 

krotopruiming ingevolge de Beschikking Geldelijke Steun bewoners, 1977-1980. 1 omslag 

2.2.04.3.6. Verdeling van de woonruimte 

 

 789 Vaststellen van de Verordening op de aangifte van woonruimten, 1945.  1 omslag 

 

 790 Vaststellen van de regelen omtrent toepassing van artikel 1 der woonruimtewet 

1947 betreffende het in gebruik nemen van woongelegenheid, 1947.  1 stuk 

 

 791 Notulen en adviezen van de commissie van advies op grond van de 

Woonruimtewet 1947, 1947-1951.  1 omslag 

 



 792 Verkrijgen en verdelen van bouwvolume, 1960-1964.  1 omslag 

2.2.04.3.7. Stichten van woningen 

2.2.04.3.7.1. Woningbouw met financiële steun van de overheid 

 

 793-794 Verkrijgen van bouwvolumen en rijkssteun voor woningbouw, 1973-1982. 2 omslagen 

 793 , 1973-1979 1 omslag 

 794 , 1980-1982 1 omslag 

2.2.04.3.7.2. Woningwetwoningen 

 

 795-800 Verkoop van woningwetwoningen, 1959-1979.  6 omslagen 

 795 , 1959-1965 1 omslag 

 796 , 1967-1969 1 omslag 

 797 , 1970-1971 1 omslag 

 798 , 1972-1973 1 omslag 

 799 , 1974-1976 1 omslag 

N.B. Raadsbesluiten niet aanwezig 

 800 , 1977-1979 1 omslag 

N.B. Raadsbesluiten niet aanwezig 

 

 801 Vaststellen van het Besluit tot verkoop van woningwetwoningen in het 

algemeen, 1962.  1 stuk 

 

 802 Overdragen van alle bezittingen en schulden met betrekking tot 15 complexen 

van  103 woningwetwoningen aan bouwvereniging St. Jozef, 1968-1971. 1 omslag 

 

 803 Beleidsnota "Verkoop woningwetwoningen", 1979-1981.  1 omslag 

 

 804 Afwijzen van het initiatiefvoorstel betreffende het afwegen van voor- en nadelen 

van het toewijzen van woningwetwoningen middels een urgentiesysteem en de 

daarbij te volgen procedure, 1982-1983.  1 omslag 

 

 805 Verlenen van goedkeuring van de verkoop van een woning aan de Kappert 3 

door bouwvereniging St. Jozef , 1987.  1 omslag 

 

 806 Raambesluit ter uitvoering van toekenning van geldelijke steun voor het treffen 

van voorzieningen aan een huurwoning c.q. complex huurwoningen door 

burgemeester en wethouders, 1987.  1 omslag 

2.2.04.3.7.3. Bevordering van eigen woningbezit 

 

 807 Vaststellen van de regeling voor verstrekking van bouwkredieten aan particuliere 

bouwers, 1947-1948.  1 omslag 

 

 808 Vaststellen en opheffen van de gemeenschappelijke regeling Intercommunale 

Bouwkas "Het land van Weert, Horne en Kessel", 1949-1974.  1 omslag 

 

 809 Vaststellen van de geldelijke steun doorstroming, 1967.  1 stuk 

 

 810 Besluit tot toetreding tot het Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten (B.L.G), 

1968.  1 omslag 

 

 811 Vaststellen en wijzigen van het reglement van het Bouwfonds voor Limburgse 

Gemeenten (B.L.G), 1974-1990.  1 omslag 

2.2.05. Openbare orde.  

2.2.05.1. Openbare orde 

 



 812 Verordening regelende eisen van benoembaarheid en bezoldiging van 

veldwachters, 1940-1943.  1 omslag 

 

 813-814 Vaststellen en wijzigingen van de Algemene Politieverordening, 1947-1987. 2 omslagen 

 813 Algemene Politieverordening 1947, 1947-1965 1 omslag 

 814 Algemene Politieverordening 1967, 1966-1987 1 omslag 

2.2.05.2. Wapenen en munitie 

 

 815 Opgave van ingeleverde wapenen, uitrusting en munitie voor burgerwachten en 

een berichtgeving met betrekking tot de opheffing van de burgerwacht, 1938-

1940.  1 omslag 

 

 816 Opgaven van ingeleverde vuurwapens en munitie in verband met de Tweede 

Wereldoorlog, 1940-1952.  1 omslag 

2.2.05.3. Toezicht op openbare grond en openbaar water 

2.2.05.3.1. Gebruik van openbaar gebied 

 

 817 Besluit tot aanwijzen van gebieden waar geen tenten, caravans en dergelijke 

mogen worden geplaatst, 1970.  1 omslag 

 

 818 Besluit tot aanwijzen van het gebied van het Mierennest en direct aangrenzende 

gazons welke hondenvrij gehouden moeten worden, 1984.  1 omslag 

2.2.05.3.2. Standplaatsen voor woonwagens 

 

 819 Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling "Interim-regeling Regionaal 

woonwagencentrum Weert", 1969.  1 omslag 

 

 820 Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling "Woonwagenzorg regio Weert", 

1978-1989.  1 omslag 

 

 821 Aanwijzen van locaties voor woonwagens, 1977-1983.  1 omslag 

 

 822 Innemen van een standpunt ten aanzien van het Woonwagenplan 1988 t/m 

1991 van de provincie Limburg, 1985-1990.  1 omslag 

2.2.05.4. Bevolking. Registratie van verblijf 

2.2.05.4.1. Burgerlijke Stand 

 

 823 Vaststellen van de Verordening, bepalende de uren waarop het bureau van de 

Burgerlijke Stand dagelijks voor het publiek geopend zal zijn, 1904.  1 omslag 

 

 824 Benoemen en ontslaan van ambtenaren van de Burgerlijke Stand, 1945-1989. 1 omslag 

 

 825 Vaststellen van de dagen en uren waarop kosteloze huwelijksvoltrekking 

mogelijk is, 1954-1968.  1 omslag 

 

 826 Invoeren van het gebruik van losbladige registers van de Burgerlijke Stand, 

1967.  1 omslag 

 

 827 Akte over erkenning van het vaderschap, 1985-1990.  1 omslag 

2.2.05.4.2. Bevolkingsregistratie 

 

 828-829 Lijsten voor de controle van het bevolkingsregister, z.j..  2 omslagen 

 828 Map 1, z.j. 1 omslag 



 829 Map II, z.j. 1 omslag 

 

 830 Invoeren van het gezins- persoonskaartenstelsel, 1937-1940.  1 omslag 

 

 831-836 Verstrekken van statistische gegevens over het bevolkingsverloop, 1938-1990. 6 omslagen 

 831 , 1938-1949 1 omslag 

 832 , 1950-1959 1 omslag 

 833 , 1960-1967 1 omslag 

 834 , 1968-1974 1 omslag 

 835 , 1975-1979 1 omslag 

 836 , 1980-1990 1 omslag 

 

 837 Reconstructie van de bevolkingsregisters als gevolg van de 

oorlogsomstandigheden, 1944-1945.  1 omslag 

 

 838 Registratie van gerepatrieerden na afloop van de oorlog 1940-1945, 1945-1949. 

 1 omslag 

 

 839-841 Verlenen van medewerking aan volkstellingen, 1947-1971.  3 omslagen 

 839 12de volkstelling, 1947 1 omslag 

 840 13de volkstelling, 1960 1  omslag 

 841 14de volkstelling annex woningtelling, 1971 1 omslag 

 

 842 Aangaan en beëindigen van de overeenkomst met de nv Dienstverlening 

Overheidsadministratie (nv D.O.A.) voor het inrichten en bijhouden van een 

ponskaartenregister ten behoeve van de bevolkingsadministratie, 1952-1990. 1 omslag 

 

 843-844 Registers van vestiging en toevallige geboorten, 1954-1967.  2 delen 

 843 , 1954-1960 1 deel 

 844 , 1960-1967 1 deel 

 

 845-846 Registers van vertrek en toevallig overlijden, 1954-1967.  2 delen 

 845 , 1954- 1960 1 deel 

 846 , 1960-1967 1 deel 

 

 847 Register van binnenverhuizing, 1955-1967.  1 omslag 

 

 848-849 Verstrekken van statistische gegevens over leeftijdsopbouw, 1962-1990. 2 omslagen 

 848 , 1962-1978 1 omslag 

 849 , 1979-1990 1 omslag 

 

 850 Verstrekken van statistische gegevens over de leeftijdsopbouw van 

gestichtbevolking, 1964-1980.  1 omslag 

 

 851 Verlenen van medewerking aan de invoering van het vierkantensysteem, 1972. 1 omslag 

 

 852 Invoeren van de geautomatiseerde bevolkingsadministratie (GBA) per 01-01-

1989 en samenvoegen van de bevolkingsbestanden van de gemeente Roggel en 

de gemeente Neer per 01-01-1991 in verband met de herindeling, 1987-1990. 1 omslag 

2.2.05.4.3. Nationaliteit 

 

 853 Ontvangen kennisgeving over het herkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, 

1967.  1 omslag 

2.2.05.4.4. Verklaringen en inlichtingen omtrent personen 

 

 854 Opgaven aan de Franse consul van namen van Nederlandse onderdanen die 

Franse, uit Duitsland gevluchte, krijgsgevangenen hebben geholpen in de jaren 

1940-1945, 1947.  1 omslag 



2.2.05.5. Overige aangelegenheden betreffende de openbare orde 

 

 855 Vaststellen van de Verordening tot bestrijding van heling, het aanwijzen van 

opsporingsambtenaren en het vaststellen van het te gebruiken register, 1977-

1983.  1 omslag 

 

 856 Handleiding voor registratie en beheer van gevonden voorwerpen , 1989-1990. 1 omslag 

2.2.06. Openbare zedeijkheid 

2.2.06.1. Stimulerende, bedwelmende en verslavende middelen 

 

 857 Vaststellen van een Verordening op de heffing van een vergunningsrecht voor de 

verkoop van sterke dranken in het klein, 1950.  1 omslag 

 

 858 Vaststellen van de Verordening op de heffing van verlofrecht voor de verkoop 

van zwak-alcoholische dranken in het klein, 1950.  1 omslag 

 

 859 Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van een belasting 

wegens het verstrekken van sterke drank, 1967.  1 omslag 

 

 860 Vaststellen en wijzigen van de Drank- en Horecaverordening, 1968-1969. 1 omslag 

 

 861 Verleende vergunningen ingevolge artikel 3 1e lid van de Drank- en Horecawet, 

1968-1978.  1 omslag 

2.2.06.2. Onzedelijkheid 

 

 862 Negatieve opgave met betrekking tot aanwezigheid van publieke vrouwen, 1942. 

 1 omslag 

 

 863 Openbare bekendmaking houdende bepalingen betreffende plaatsen en tijden 

waarop gezwommen mag worden, 1946-1947.  1 omslag 

 

 864 Opgave aan de commissaris van de koningin in Limburg van een geval van 

zedenverwildering op kledinggebied, 1948.  1 omslag 

2.2.07. Openbare gezondheid. Milieu 

2.2.07.1. Algemene gezondheidszorg 

 

 865 Ontvangen verslagen uitgebracht na medewerking aan 

baarmoederhalskankeronderzoeken, 1981-1983.  1 omslag 

2.2.07.2. Organisatie van de gezondheidszorg 

 

 866 Deelname aan het integrale invoeringsproject Wet Voorzieningen 

Gezondheidszorg in Limburg, 1983.  1 omslag 

 

 867 Deelname aan de gemeenschappelijke regeling tot instelling en instandhouding 

van een Basisgezondheidsdienst voor Midden-Limburg, 1983.  1 omslag 

 

 868 Verstrekken van een taakopdracht aan het Stadsgewest Roermond tot uitvoering 

van het Besluit houdende vestiging en praktijkomvang huisartsen, 1986. 1 omslag 

 

 869 Standpuntbepaling ten aanzien van het beleidsplan GGD Midden-Limburg 1990-

1994 en stukken met betrekking tot uitbreiding van het beleidsplan met het 

Taakbesluit forensische geneeskunde, 1989-1990.  1 omslag 



2.2.07.3. Voedselvoorziening. Producten 

2.2.07.3.1. Voedselvoorziening 

 

 870 Overeenkomst  met de Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond (N.C.B.), 

1934.  1 omslag 

 

 871 Vaststellen, wijzigen en intrekken van de gemeenschappelijke regeling 

"Keuringsdienst van vee en vlees in de kring Heythuysen", 1939-1966.  1 omslag 

 

 872-875 Vaststellen, wijzigen en intrekken van de Verordening  op de heffing en 

invordering van keurloon, 1953-1978.  4 omslagen 

 872 , 1953-1956 1 omslag 

 873 , 1956-1966 1 omslag 

 874 , 1966-1977 1 omslag 

 875 , 1978 1 omslag 

 

 876-878 Vaststellen, wijzigen en intrekken van de Verordening op de keuringsdienst van 

vee en vlees, 1953-1988.  3 delen 

 876 , 1953-1958 1 omslag 

 877 , 1958-1966 1 omslag 

 878 , 1966-1988 1 omslag 

 

 879 Vaststellen, wijzigen en intrekken van de Verordening op de keuring van waren, 

1956-1988.  1 omslag 

 

 880-882 Vaststellen, wijzigen en intrekken van de Destructieverordeningen, 1958-1988. 3 omslagen 

 880 , 1958-1966 1 omslag 

 881 , 1966-1987 1 omslag 

 882 , 1987-1988 1 omslag 

 

 883 Toetreden tot, wijzigen en opheffen van de gemeenschappelijke regeling ter 

uitvoering van de Vleeskeuringwet en de Destructiewet van de kring Roermond, 

1966-1985.  1 omslag 

2.2.07.3.2. Drinkwatervoorziening 

 

 884 Toetreden tot de nv Waterleiding Maatschappij voor Midden- en Noord-Limburg, 

1954-1955.  1 omslag 

 

 885 Instemmen met de liquidatie van de nv Waterleiding Maatschappij voor Midden- 

en Noord-Limburg en toetreden tot de nv Waterleiding Maatschappij Limburg, 

1973.  1 omslag 

2.2.07.4. Besmettelijke ziektenbestrijding 

 

 886-887 Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van besmettelijke 

ziektegelden, 1944-1948.  2 omslagen 

 886 , 1944 1 omslag 

 887 , 1948 1 omslag 

 

 888 Register van vaccinaties, 1940-1955.  1 omslag 

2.2.07.5. Aangelegenheden betreffende lijken 

 

 889 Verstrekken van inlichtingen over militaire graven en het verlenen van 

medewerking aan het herstel van het oorlogsmonument op het graf van soldaat 

A. van Dinther, 1945-1957.  1 omslag 

 

 890 Verlenen van een vergunning tot opgraving en overbrenging van een Duits 

militair, 1950.  1 omslag 



 

 891 Benoemen van de gemeentelijke lijkschouwer, 1959-1986.  1 omslag 

 

 892 Verlenen van medewerking aan de uitbreiding van de begraafplaats van de Sint 

Martinusparochie, 1988.  1 omslag 

2.2.07.6. Milieuhygiëne. Verontreiniging 

2.2.07.6.1. Milieuhygiëne in het algemeen 

 

 893 Bodemonderzoek ten behoeve van de uitbreiding van de St. Jozefschool, 1983. 1 omslag 

 

 894 Indicatief bodemonderzoek van een terrein op de hoek van de Engelmanstraat 

en Steegstraat, 1987.  1 omslag 

 

 895 Oriënterend milieuonderzoek aan de Bergerstraat ten behoeve van de bouw van 

twee premie A woningen, 1987-1988.  1 omslag 

 

 896 Grondonderzoek, funderingsadvies en indicatief bodemonderzoek in 

bestemmingsplan Wijnbeek , 1988.  1 omslag 

 

 897 Indicatief en aanvullend bodemonderzoek en twee rapporten betreffende 

verwijdering en afvoer van met olie verontreinigde grond van de Engelmanstraat 

18, 1988-1989.  1 omslag 

 

 898 Indicatief bodemonderzoek bij een perceel aan de Baand, 1989.  1 omslag 

 

 899 Oriënterend bodem- en grondwateronderzoek van het autowrakkenterrein van 

Dries 27, 1989.  1 omslag 

 

 900 Indicatief bodemonderzoek aan de Engelmanstraat 8, 10 en 14, 1989.  1 omslag 

 

 901 Indicatief bodemonderzoek van een perceel aan de Kappert 3a, 1990.  1 omslag 
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  Verlenen van hinderwetvergunningen, 1938-1991.  214 omslagen 

 

  Weigeren van hinderwetvergunningen, 1970-1986.  2 omslagen 
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2.2.07.6.3. Afvalstoffen 

 

 904 Vaststellen, wijzigen en intrekken van de Verordening op de heffing en 

invordering van een recht voor het ophalen van huisvuil, 1963-1978.  1 omslag 

 

 905 Deelname in de gemeenschappelijke regeling Maasland betreffende de dienst 

Openbare Werken en de Reinigingsdienst, 1963-1989.  1 omslag 

 

 906 Aangaan van een overeenkomst met de gemeente Haelen met betrekking tot 

gemeenschappelijk gebruik van de vuilnisstortplaats aan de Terbetenweg, 1970-
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 907 Verlenen van een taakopdracht aan het Stadsgewest tot het beheer van een 
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 908 Vaststellen van de Afvalverordening, 1980-1981.  1 omslag 

 

 909 Vaststellen van regels met betrekking tot dagen en tijden voor het overdragen of 
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 910 Vaststellen en wijzigen van de Verordening op de afvalstoffenheffing en 
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2.2.07.6.4. Riolering 

2.2.07.6.4.1. Rioleringsplannen, tekeningen en verordeningen 

 

 911-912 Revisietekeningen van de riolering, z.j..  2 omslagen 

 911 Map I, z.j. 1 omslag 

 912 Map II, z.j. 1 omslag 

 

 913-916 Rioleringsplannen, 1964-1989.  4 omslagen 

 913 Centraal rioleringsplan, 1964-1965 1 omslag 

 914 Herberekening en wijziging van het centraal rioleringsplan, 1970-1981 1 omslag 

 915 Overzichten van de rioleringsplannen, 1975-1979 1 omslag 
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 917 Vaststellen en wijzigen van de Verordening op de heffing van een rioolrecht, 
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 918 Vaststellen en wijzigen van de Lozingsverordening, 1976-1987.  1 omslag 

 

 919 Vaststellen van de nadere lozingsregels riolering, 1979.  1 omslag 

2.2.07.6.4.2. Aanleg en verbetering  riolering 

 

 920 Verkrijgen van vergunningen van Rijkswaterstaat voor aanleg, uitbreiding en 

verbetering van de riolering in Rijksweg 73 - Napoleonsweg, 1951-1983. 1 omslag 

 

 921 Aanleg van riolering te Kinkhoven, 1957-1959.  1 omslag 
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 926-932 Rioolzuiveringsinstallatie Leudalkwartier, 1968-1975.  7 omslagen 

 926 Deelname aan een onderzoek om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de 

afvoer en zuivering van rioolwater, 1968-1975 1 omslag 

 927 Nota met betrekking tot de indeling van de afvalwaterstudie Horn, Haelen, Neer, 

Roggel en Heythuysen, 1969 1 stuk 

 928 Bestekken met betrekking tot de rioolzuiveringsinstallatie Leudalkwartier, 1969-

1970 1 omslag 

 929 Tekeningen map I, 1969-1970 1 omslag 
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 931 Interim-rapport "Afvalwaterstudie Leudalkwartier", 1970 1 omslag 

 932 Aanvullend rapport "Afvalwaterstudie Leudalkwartier", 1972 1 omslag 
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 934-935 Kwaliteitsonderzoeken van rioleringen, 1980-1983.  2 omslagen 

 934 Kern Neer en Hanssum, 1980 1 omslag 

 935 Napoleonsweg en Hammermolen, 1982-1983 1 omslag 

N.B. Dossier bevat foto's. 

 

 936 Aanleg van overstorten op de Neerbeek ten behoeve van het rioolstelsel, 1981-

1986.  1 omslag 

 

 937 Aanleg van riolering in het buitengebied, 19841985.  1 omslag 

 

 938 Verbeteren en vernieuwen van een gedeelte van de riolering in de 

Engelmanstraat en Hammermolen in verband met overlast van rioolwater, 1984-

1986.  1 omslag 

 

 939 Aanleg van een bergingsriool langs de Neerbeek, 1985-1988.  1 omslag 

 

 940 Aanleg van stamriool Wijnbeek en reconstructie van een gedeelte van De Steeg, 

1989-1990.  1 omslag 

 

 941 Instemmen met de aansluiting van riolering van de panden aan de 
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2.2.07.6.5. Geluidshinder 

 

 942-944 Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg, 

1979-1989.  3 omslagen 

 942 Innemen van een standpunt met betrekking tot de vaststelling van een 

Algemene Maatregel van Bestuur van de Wet Geluidhinder over het Besluit 

'zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg', 1979-

1986 1 omslag 

 943 Vaststellen van hogere grenswaarden voor diverse bouwlocaties in het kader van 

het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg 

door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening  en Milieubeheer, 

1984-1989 1 omslag 

 944 Deelname aan de bestuursovereenkomst tot uitvoering van het 

isolatieprogramma vliegtuiglawaai Noord- en Midden-Limburg, 1986 1 omslag 

 

 945 Nota "Geluidhinder" met betrekking tot het verkeersaanbod op alle wegen in de 

gemeente Neer, 1982.  1 omslag 

 

 946 Vaststellen en wijzigingen van de Geluidhinderverordening, 1982-1986.  1 omslag 

 

 947 Aanmelden van woningen aan de Napoleonsweg in het kader van het 

saneringsproject Wet Geluidhinder van het Gewest Midden-Limburg, 1987-1989. 

 1 omslag 

 

 948 Verklaring van geen bezwaar in het kader van de Wet Geluidhinder ten behoeve 

van woningen aan de Napoleonsweg en goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 

1989-1990.  1 omslag 

2.2.08. Openbare veiligheid 

2.2.08.1. Water- en stormgevaar 

 

 949 Bemiddelen bij het toekennen van een premie aan J.M.F. Beurkens door de 

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, 1950.  1 omslag 

 

 950 Vaststellen van het bestrijdingsplan "hoogwater rivier de Maas" van het 

Stadsgewest Roermond, 1988-1990.  1 omslag 
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2.2.08.2.1. Beschermings- en hulpverleningsmaatregelen 

2.2.08.2.1.1. Rampenplannen 

 

 951-952 Vaststellen van het gemeentelijk rampenplan, 1978-1985.  2 omslagen 

 951 , 1978 1 omslag 

 952 , 1983-1985 1 omslag 

2.2.08.2.1.2. Gebouwen 

 

 953 Inventarisatie van risicodragende objecten, 1989-1990.  1 omslag 

2.2.08.2.1.3. Evacuatie 

 

 954 Verstrekken van inlichtingen ten behoeve van evacuaties van de 

burgerbevolking, 1951-1969.  1 omslag 

 

 955 Verstrekken van een opgave in verband met de vordering van gebouwen en 

terreinen, 1971.  1 omslag 

 

 956 Evacuatieplan voor de gemeente Neer, 1980.  1 omslag 

2.2.08.2.2. Bescherming Bevolking 

 

 957 Vaststellen van de gemeenschappelijke regeling voor de organisatie van  

Bescherming Bevolking tot een A-kring, 1961.  1 stuk 
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 958 Beschermingsplan, 1966.  1 omslag 

 

 959 Plan voor vervulling van de voormalige Dienst Sociale Verzorging (DSV) van de 

organisatie Bescherming Bevolking, 1968-1969.  1 omslag 

2.2.08.2.3. Luchtbeschermingsdienst 

 

 960 Luchtbeschermingsplan en instructies voor het personeel, z.j (omstreeks 1938). 1 omslag 

 

 961 Rapporten van de Luchtbeschermingsdienst in verband met neergestorte 

vliegtuigen en afgeworpen bommen, 1940-1944.  1 omslag 

2.2.08.3. Brand 

2.2.08.3.1. Brandveiligheid 

 

 962 Vaststellen en wijzigen van de Brandbeveiligingsverordening, 1967-1985. 1 omslag 

2.2.08.3.2. Brandbestrijding 

 

 963 Vaststellen van de gemeenschappelijke regeling in verband met de bestrijding 

van bos-, heide-, veen- en duinbranden, 1944.  1 stuk 

 

 964 Vaststellen van de Verordening betreffende de organisatie en het beheer van de 

vrijwillige brandweer Neer, 1955-1987.  1 omslag 

 

 965 Vaststellen van de vergoedingsregeling vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer, 

1968-1990.  1 omslag 

 



 966 Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot de 

geregionaliseerde  brandweer van het Stadsgewest Roermond, 1975-1979. 1 omslag 

 

 967 Vaststellen van een instructie voor de commandant en het personeel, 1977. 1 omslag 

 

 968 Vaststellen van de rechtspositieregeling van vrijwilligers bij de gemeentelijke 

brandweer, 1977-1987.  1 omslag 

2.2.09. Waterstaat 

2.2.09.1. Zorg voor wateren 

 

 969 Verlenen van medewerking aan de bochtafsnijding van de Maas , 1947-1963. 1 omslag 

 

 970 Verzoeken aan het Waterschap Midden-Limburg voor het treffen van 

voorzieningen in verband met waterbeheersing, 1976-1979.  1 omslag 

2.2.09.2. Toezicht op wateren 

 

 971 Vaststellen en wijzigen van de legger van de waterlossingen, 1949-1982. 1 omslag 

2.2.10. Verkeer en vervoer 

2.2.10.1. Verkeer en vervoer te land 

2.2.10.1.1. Zorg voor wegen 

2.2.10.1.1.1. Aanleg van wegen 

 

 972 Aanleg van de Industrieweg en Incoretweg, 1960-1964.  1 omslag 

 

 973 Aanleg van wegverharding op het Veurtje, 1961-1962.  1 omslag 

 

 974 Aanleg van ontsluitingswegen met bijkomende werken in industrieterrein 

Hanssum, 1961-1966.  1 omslag 

 

 975 Verkrijgen van een vergunning van het Waterschap Midden-Limburg voor de 

bouw van een voetbrug over de Keyzersloop, 1968.  1 omslag 

 

 976 Aanleg van een weg met riolering in het bestemmingsplan Visseberg, 1969-

1971.  1 omslag 

 

 977 Aanleg van een rijwielpad langs de Heldensedijk, 1974-1979.  1 omslag 

 

 978 Aanleg van rioleringen en wegen in bestemmingsplan Vissenberg II, 1978-1981. 1 omslag 

 

 979 Aanleg van de ontsluitingsweg naar de St. Josephschool, 1984-1985.  1 omslag 
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2.2.10.1.1.2. Verbetering en onderhoud van wegen 

 

 982-983 Verbeteren van diverse wegen, 1939-1963.  2 omslagen 

 982 , 1939-1955 1 omslag 

 983 , 1956-1963 1 omslag 

 

 984 Verbeteren van zandwegen en terreinontwatering, 1945-1947.  1 omslag 

 

 985-986 Herstel van oorlogsschade aan wegen, 1945-1951.  2 omslagen 



 985 , 1945-1947 1 omslag 

 986 , 1948-1951 1 omslag 

 

 987 Verbeteren van het kruispunt Steeg-Baand-Hoogstraat, 1951-1954.  1 omslag 

 

 988 Verbeteren van de weg Helden-Roggel, gelegen op grondgebeid van gemeente 

Neer, 1958-1960.  1 omslag 

 

 989 Tekeningen met betrekking tot verbetering van wegen in Leudal II, 1961-1965. 1 omslag 

 

 990 Verbeteren van kruispunten aan de Dorpsstraat-Rijksweg en Gendijjk-

Maaswijngaarden, 1963-1965.  1 omslag 

 

 991 Verbeteren van het voetpad van de Napoleonsweg naar de brug over de 

Neerbeek naar Kinkhoven, 1963-1966.  1 omslag 

 

 992 Verlenen van medewerking aan verharding van wegen in het recreatief 

bestemmingsplan 'het Leudal' met Haelen als opdrachtgever, 1963-1967. 1 omslag 

 

 993 Verbeteren en verharden van de tertiaire weg Neer-Roggel, 1963-1970. 1 omslag 

 

 994 Verbeteren van de weg Neer-Helden, 1964.  1 omslag 

 

 995 Aanleggen van riolering en verharden van wegen met bijkomende werken, 

1964-1965.  1 omslag 

 

 996 Verbeteren van de Winterstraat en aansluiting van de Maasstraat op de 

Napoleonsweg, 1964-1965.  1 omslag 

 

 997 Verbreden van de Vilgertweg, 1965.  1 omslag 

 

 998 Verlenen van medewerking aan het verbeteren en verharden van wegen (fase 2) 

in het kader van het Leudalplan met Haelen als opdrachtgever, 1965-1971. 1 omslag 

 

 999 Reconstructie van de Heldenseweg, 1971.  1 omslag 

 

 1000 Reconstructie van de Hoogstraat, Kerkstraat, Bergestraat, Wijnbeek en de 

voetgangerstunnel en reconstructie van de Bergerstraat-Veurtje, 1974-1979. 1 omslag 

 

 1001 Bochtverbetering van de tertiaire weg "Hanssum", 1975-1976.  1 omslag 

 

 1002 Onderhoud en herstellen van de keerwand/damwand nabij de oprit van Rijkers 

bv, 1976-1978.  1 omslag 

 

 1003 Reconstructie van kruispunt  Rijksweg 273 en Steegstraat-Heldenseweg, 1979-

1981.  1 omslag 

 

 1004 Reconstructie van  kruispunt Rijksweg 773 en Maasweg-Kappert, 1983-1985. 1 omslag 

2.2.10.1.2. Zorg voor waterovergangen 

 

1005-1006 Herstellen van oorlogsschade aan drie bruggen over de Neerbeek, 1947-1954. 2 omslagen 

 1005 , 1947-1949 1 omslag 

 1006 , 1950-1954 1 omslag 

 

 1007 Bouwen van een houten brug aan de Graven over de Zelsterbeek, 1975-1976. 1 omslag 

2.2.10.1.3. Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en vervoer 

daarover 

 

 1008 Vaststellen van de legger ingevolge de Wegenwet, 1941.  1 omslag 
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 1009 Oprichten van schuilgelegenheden voor passagiers bij bushalten, 1961-1977. 1 omslag 

2.2.10.1.5. Verkeersmaatregelen 

 

 1010 Vaststellen en wijzigen van grenzen van de bebouwde kom ingevolge de 

Wegenwet/Wegenverkeerswet, 1939-1976.  1 omslag 

 

 1011 Onttrekken van wegen aan de openbaar verkeer , 1956-1967.  1 omslag 

 

 1012 Indienen van aanvragen bij de provincie tot het aanduiden van wegen als B-

wegen , 1966-1981.  1 omslag 

 

 1013 Open verklaren van wegen, 1967.  1 omslag 

 

 1014 Overleg met Rijkswaterstaat, korps Rijkspolitie en andere gemeenten over de 

verkeerveiligheid van de Napoleonsweg, 1974-1982.  1 omslag 

 

 1015 Aanleg van een verkeersinstallatie over de Napoleonsbaan ten behoeve van 

schooljeugd, 1975-1980.  1 omslag 
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2.2.10.2. Verkeer en vervoer te water 

 

 1018 Verlenen van medewerking aan de bouw van een loswal door Rijkswaterstaat, 

1958-1961.  1 omslag 

 

 1019 Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van kade- en 

liggeld, 1960-1966.  1 omslag 

 

 1020 Verkrijgen van vergunningen van Domeinen en Rijkswaterstaat voor het maken 

en behouden van een los- en laadplaats aan de linkeroever van de rivier de 

Maas, 1962-1972.  1 omslag 

 

 1021 Verlenen van een tegemoetkoming in verband met instandhouding van het 

voetveer Neer-Rijkel, 1964-1965.  1 omslag 

 

 1022 Verzoek aan provincie en Rijkswaterstaat tot het nemen van maatregelen in 

verband met de afkalving van de Maas, 1966-1970.  1 omslag 

 

 1023 Rechtsgeding met de Coöperatieve Centrale Vereniging Landbouwbelang in 

verband met het gebruik van de loswal en het aangaan van een overeenkomst, 
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2.2.10.3. Telecommunicatie 

 

 1024 Aanleg van een Centrale Antenne Inrichting, vaststellen van voorwaarden voor 

aansluiting op de Centrale Antenne Inrichting en afsluiten van een signaal-

doorgifte-overeenkomst, 1989-1990.  1 omslag 
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voor aanleg, instandhouding en exploitatie van een Centrale Antenne Inrichting 

en overname van de bestaande antenne inrichtingen van bouwvereniging St. 
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2.2.11. Economische aangelegenheden 
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2.2.11.2.1. Landbouw 
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<RUB7>Ruilverkaverling Neer 

 

 1030 Opgaven van eigenaren van percelen en een rapport betreffende ruilverkaveling 
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 1031 Notities van besprekingen en notulen van de plaatselijke commissie voor de 
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het toekennen van meerwaarde van de ingebrachte percelen in verband met de 
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<RUB7>Ruilverkaveling Midden-Limburg 

 

 1035 Vaststellen van het plan van wegen en waterlopen en het landschapsplan voor 

de ruilverkaveling Midden-Limburg, 1962-1972.  1 omslag 
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