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Concept-besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 7 februari 2018 
 

 
Aanwezig: dhr. T. van Vugt (Gouda, voorzitter), dhr. R. Cazemier (Krimpenerwaard), 
dhr. J. Dekker (Krimpenerwaard), dhr. J. Blankenberg (Krimpen aan den IJssel), dhr. T. Bakkers (lid 
Adviescommissie), dhr. H. Schwarz (financieel adviseur) en dhr. S. Janzing (dir. & secretaris) 
Afwezig m.k.: mw. B. Leferink (Waddinxveen), dhr. D. de Haas (Zuidplas) 
 

 
1. Opening, kennismakingsronde en aanwijzing nieuwe voorzitter 
De heer Cazemier opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet allen welkom. Volgt 
een kennismaking met de nieuwe wethouder Thierry van Vugt, vertegenwoordiger uit Gouda. 
Iedereen stelt zich vervolgens voor.  
 
De heer Van Vugt wordt aangewezen als lid van het DB en vervolgens aangewezen als voorzitter.  
 
De heer van Vugt vervolgt de vergadering als voorzitter.  
 
2. Besluitenlijst AB 29 november 2017 
Besluitenlijst is akkoord. 
De heer Dekker vraagt naar een vorm om het succes van de website te vieren. Afgesproken wordt 
om in de tweede helft van april een brief te schrijven aan de raden van de gemeenten als introductie 
van het archief met daaraan verbonden een uitnodiging voor een “meetup”, in die zin dat het SA 
“open dag” houdt voor raadsleden in de Chocoladefabriek met een interessant programma en 
successen.   
 
3. Voorstel financiële koers en effecten 
De heren Schwarz en Janzing geven een korte toelichting op het voorliggende voorstel. 
De heer Blankenberg kan zich vinden in de voorstellen en stemt in onder toevoeging aan te geven 
wat de verhoging specifiek per gemeente betekent, dat is nu niet inzichtelijk. 
De heer Bakkers betoogt vanuit de klantenraad dat verdere investeringen nodig zijn om de 
bestaande voorziening verder te kunnen verbeteren. 
De heer Dekker stemt in met de voorstellen met het verzoek om een nadere motivatie te geven over 
wat in de afgelopen jaren met hetzelfde budget is gedaan, wat het “meerwerk” is en de benchmark 
nader te duiden.  
De heer Cazemier beaamt en stemt in met de voorstellen. Er is hier geen sprake een eenmalig tekort 
maar een structureel tekort. De motivatie die de heer Dekker verzoekt in de aanbiedingsbrief bij de 
begroting op te nemen.  
De heer Van Vugt onderschrijft belang om in de begroting nog wat sterker te onderbouwen waar 
additioneel budget voor nodig is. Splitsen tussen wat precies wettelijke taken zijn; welke kosten 
gemoeid zijn met “nieuwe” taken en wat gewoonweg tekorten zijn. Daarbij goed de koppeling te 
leggen met de opgestelde PDC m.b.t. diensten aan gemeenten en benchmark. 
De schriftelijke inbreng van de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen worden besproken:  



Zuidplas geeft aan om in de context van de discussie over de taakstellende begroting die moet 
plaatsvinden nog niet tot een structurele verhoging over te gaan, in dit stadium daarom nog te kiezen 
voor een éénmalige verhoging voor 2019 met € 50.000,-. 
Waddinxveen geeft aan dat bestuurlijk en ambtelijk de noodzaak tot een structurele verhoging wordt 
gedragen evenwel in relatie tot de nog te voeren taakstellende discussie nog niet in te stemmen met 
de verhoging. Met de andere twee voorliggende besluiten wordt wél ingestemd.  
 
De aanwezige bestuursleden zien in de brieven van Waddinxveen en Zuidplas wél een gelijke 
gestemdheid evenwel een procesmatig (hoe de stappen te nemen) verschil.  
 
Met meerderheid van stemmen wordt ingestemd met de voorstellen: 
- Tot structurele verhoging van de bijdragen met € 50.000,- waardoor het Streekarchief in staat 

is haar wettelijke taak te vervullen 
- Met onderzoeken en nader uitwerken van ambities en meerwerk in taakstellende begroting 

conform de afspraken op 25 januari 
- Tot het beschikbaar stellen in 2018 van eenmalig € 9.600,- ter afronding van de pilot e-depot 
 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.     


