STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas
Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda; tel.: 0182 – 521821, e-mail: info@samh.nl
Conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 1 april 2015
Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), dhr. M.W. Vroom (Waddinxveen), dhr. T.P.J.
Bruinsma (Krimpenerwaard), dhr. G. Boudesteijn (Krimpen aan den IJssel), mw. J. Vroegop – de
Bruijne (Zuidplas), dhr. T. Bakkers (lid Adviescommissie), dhr. H. van den Haak (financieel
adviseur) en dhr. S.M.J. Janzing (secretaris)
1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, de agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
2. Mededelingen en kennismaking
Welkom door de voorzitter aan de heer Bruinsma, vertegenwoordiger van de nieuwe gemeente
Krimpenerwaard. Er zijn verder geen mededelingen.
3. Conceptbesluitenlijst AB d.d. 6 november 2014
De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Conceptbegroting 2016en meerjarenbegroting
De conceptbegroting 2016 en de meerjarenbegroting worden goedgekeurd en kunnen naar de
raden onder toevoeging de er een begeleidende brief wordt opgesteld waarin een goede uitleg staat
over het effect van de op 6 november 2014 door de AB vastgestelde systematiek voor besparingen
(het realiseren van bezuinigingen via kostenbesparing bij toekomstige overdracht van archieven).
De rode draad daarbij: er worden meer m’ archief opgeslagen, er wordt dus ook meer werk verricht
door het Streekarchief (raadpleging, uitlening, beheer), de lonen en prijzen stijgen (indexering), de
bijdragen blijven echter nagenoeg gelijk. De brief wordt aan de bestuursleden ter beoordeling
voorgelegd alvorens de stukken naar de raden gaan.
5. Verhuurbeleid Gouwedepot
Het AB keurt het voorstel goed onder toevoeging van een viertal punten:
1. Nagaan of in de prijs de instandhouding van het depot is verwerkt en zo nee deze opgeven
en ter beoordeling voorleggen in het volgende AB
2. Met het ambtenarenoverleg nadere voorwaarden bespreken voor aanvullend gebruik door
de deelnemende gemeenten (ergo: overbrenging van niet toegankelijk / nog te bewerken
archief)
3. Een voorstel inbrengen in het volgende AB over hoe de verhuuropbrengsten worden benut
4. De gemeenten verplichten om gemeenschappelijk een geleidelijke overdracht te realiseren
zodat er geen schommelingen in de bijdragen optreden tussen de deelnemende gemeenten
6. Terugkoppeling overleg over mogelijk samengaan SAMH - SARM
Het Streekarchief Rijnlands Midden zoekt een oplossing voor de archieffunctie in hun regio.
Gekeken wordt naar een samengaan met Leiden en Gouda. Hierover is een telefonisch gesprek
geweest tussen de voorzitters en een overleg tussen de directeur van het SAMH en de ambtelijke
werkgroep van het SARM. Vertegenwoordigers van het SARM hebben ook op 13 februari de

bibliotheek in Gouda bezocht waarna een eerste contact hierover ontstond. Er zal nu een
offerteverzoek worden gedaan. Het bestuur geeft aan dat het belang van het SAMH nadrukkelijk
moet worden recht gedaan.
7. Plan Doelenplein
Stichting “De Zilvertuin” heeft een concept-plan ingediend voor herstructurering en exploitatie van
de grond van het voormalige Streekarchief Krimpenerwaard, dat bij de fusie werd ingebracht in het
nieuwe Streekarchief. Dit plan wordt inhoudelijk sympathiek beoordeeld, er is sprake van duurzame
stadslandbouw, zorg en historische functie. Door het bestuur wordt besloten eerst nog een
hernieuwd verkoopvoorstel aan de gemeente Schoonhoven te doen alvorens finaal te besluiten
over het voorstel van “De Zilvertuin”.
8. Aanpassing Regeling Streekarchief Midden-Holland
De directeur geeft de ontwikkelingen aan die een aanpassing van de Regeling noodzakelijk maken:
1. De brief van minister Plasterk van 5 december 2014 betreffende de wijziging van de WGR
betekent de noodzaak tot herijking van de Regeling Streekarchief Midden-Holland
2. De wijziging van de WGR is op 1 januari 2015 in werking getreden, tot 1 januari 2016 krijgen
de gemeenschappelijke regelingen de tijd om hun bestaande regelingen aan te passen
3. Het ontstaan van de gemeente Krimpenerwaard heeft tot vragen geleid van het bestuur over
het wel / niet voortzetten van het DB als voorbereidende en uitvoerende instantie
4. Het Streekarchief gaat een nieuwe beleidsvisie opstellen als opvolger van Kracht èn pracht
2011 – 2015.
Het Streekarchief start op korte termijn met de beleidsvisie, zal daar de stakeholders bij betrekken,
derhalve zal ook een of meerdere sessies met het bestuur worden belegd. Uiteindelijk zal er in de
laatste bestuursvergadering in 2015 een nieuwe beleidsvisie, een aangepaste regeling en een manifest
waarin de aanpak van de beleidsvisie / regeling is beschreven, ter besluitvorming worden voorgelegd.
Het bestuur gaat met deze aanpak akkoord.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Vroom vraagt aandacht voor het mogelijke probleem van de vennootschapsbelasting in
relatie tot de verhuur van overcapaciteit van het Gouwedepot. De heer Van der Haak gaat de
mogelijke effecten voor het Streekarchief nader onderzoeken.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00.

