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Concept-besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 4 juli 2018 
 

 
Aanwezig: dhr. T. van Vugt (Gouda, voorzitter), dhr. B. Bening (Krimpenerwaard), Mw. H. van der 
Wal (Waddinxveen), dhr De Haas (Zuidplas), dhr. Jan Verbeek (Zuidplas), dhr. A. Neeleman 
(Krimpen aan den IJssel) dhr. G.J. Jansen (lid Adviescommissie), Mw. Wijbrans (adjunct-directeur 
SAMH) en dhr. S. Janzing (directeur SAMH & secretaris bestuur) 
 
Afwezig m.k.: dhr. J. Dekker (Krimpenerwaard) 
 
Gasten: mw. Zübeyde Renda Çavuşoğlu (medewerker studiezaal en crowdsourcing projecten 
SAMH), mw. Els Bet en mw. Margot Quist (Cultuur Historische Basiskaart Gouda)  
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
Dhr. Van Vugt opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er volgt een 
kennismakingsronde wegens de nieuwe samenstelling van het AB. De voorzitter memoreert de 
uitdagingen waarvoor het SAMH en het nieuwe bestuur staan: 

- het vinden van de nieuwe rollen van archief en gemeenten bij de transitie naar 
duurzaam digitaal archiveren, waar de beleidsvisie het uitgangspunt voor is; 

- de herijking van de begroting waarbij de PDC een belangrijk instrument is; 
- hoe het archief gaat bewegen in het spanningsveld van de AVG en actieve 

openbaarheid. 
Er worden geen verdere agendapunten toegevoegd. 
 
2. Mededelingen en kennisgevingsstukken 
Geen mededelingen. 
 
3. Aanwijzing leden dagelijks bestuur 
Als leden van het DB worden aangewezen de heren T. van Vugt (Gouda), D. de Haas (Zuidplas) en A. 
Neeleman (Krimpen aan den IJssel). 
 
4. Aanwijzing voorzitter 
De heer Van Vugt wordt door het AB aangewezen als voorzitter. 
 
5. Voorstel vergaderschema AB 2018 
Het AB gaat akkoord met het voorliggende voor 2018 resterende schema. 
 
6. Concept-besluitenlijst AB 18 april 2018 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 



7. Financiële managementrapportage januari – april 2018 
De voorzitter geeft een korte toelichting: in het DB zullen afspraken worden gemaakt om wat 
kwalitatieve elementen aan de Marap toe te voegen, hij was aanvankelijk té cijfermatig ingestoken. 
De inhoud van de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) en de status daarvan wordt op verzoek 
van de heer De Haas door de secretaris kort toegelicht. In juni is het financieel overleg onder 
voorzitterschap van de directeur van het SAMH opgestart. Op basis van de PDC wordt nu een 
kostprijsberekening gemaakt van de daarin genoemde producten en diensten. Afgesproken wordt 
om de nieuwe bestuursleden de PDC toe te sturen en dit te doen in de vorm van een informatiemap 
met daarin ook de beleidsvisie Paradoxen, de concept-schets nieuwe visie, de brochure “successen 
van het Streekarchief” (afgeleide van het jaarverslag t.b.v. het publiek en de stakeholders) en nog 
wat erfgoedproducten. De heer Bening vraagt om te onderzoeken of de recoverytest ook via de 
gemeenten kan worden geregeld. Dit alternatief zal in de bespreking van de voorliggende scenario’s 
voor recoverytesten worden ingebracht en uitgewerkt. De voorzitter sluit dit onderdeel af met de 
constatering dat er sinds tijden weer sprake is van een klein overschot als kwartaalresultaat, hetgeen 
positief stemt. 
 
8. Bespreking en vaststelling concept-begroting 2019 annex zienswijzen 
De begroting 2019 wordt vastgesteld. 
De voorliggende reactie op de zienswijzen van de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard wordt 
geaccordeerd, deze kan ongewijzigd verstuurd worden aan de gemeenten met de vastgestelde 
begroting. 
De heer De Haas vraagt om de bestaande discrepantie tussen de regeling Streekarchief en de WGR 
met de ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas te onderzoeken op het onderdeel 
termijnen van indiening van de begrotingsstukken. 
 
9. Bespreking proces beleidsvisie 
De heer Van Vugt benadrukt de rol van het archief als schakelfunctie tussen overheid en burger, 
derhalve het beschikbaar krijgen en -stellen van informatie, in toenemende mate in digitale vorm, 
op zo’n manier dat de burger er iets mee kan en mee doet. Het toevoegen van historische informatie 
aan informatiesystemen en platforms is daarbij essentieel en hij geeft hierbij als voorbeeld de 
onlangs tot stand gekomen Cultuur Historische Basiskaart Gouda (CHBG) zoals die gepresenteerd 
werd in het Streekarchief op 21 juni. In het duurzaam digitaal toegankelijk maken en houden van te 
bewaren overheidsinformatie is het Streekarchief eerstens adviseur, niet per definitie ook een 
beheerder van een “technisch e-depot”. De directeur vult aan dat de wettelijke toezichtsfunctie van 
het archief zich daarbij steeds meer naar de voorkant van het archiveringsproces verplaatst. Dit 
houdt in dat de inspectie langzaamaan zal transformeren in advisering over het vooraf inbouwen van 
archivistische en wettelijke elementen en methodieken bij het ontwerp en opzetten van 
informatiesystemen. 

 
Het bestuur geeft aan het belangrijk te vinden om als element in de totstandkoming van de visie 
afzonderlijke gesprekken met de vijf gemeenten te gaan voeren. De eerder dit jaar uitgevoerde 
interviews voor het e-depot kunnen hierbij als grondstof worden gebruikt. Voor het vervolg van de 
totstandkoming van de beleidsvisie worden daarom de volgende stappen afgesproken: 

-  Gesprekken met de portefeuillehouder en ambtelijk deskundigen per deelnemende 
gemeente 

-  Vervolgconferentie met de 5 gemeenten waarin de resultaten van de interviews centraal 
staan en waarbij een drietal directeuren van archieven die een zelfde traject doormaken als 
sprekers worden uitgenodigd 



-  Aanpassing van de beleidsvisie met deze aanvullende input en vaststelling door het bestuur 
met als deadline de start begrotingsronde 2020 (februari 2020) 

 
De heer Janse, vertegenwoordiger van de klantenraad, vraagt aandacht voor de noodzaak dat twee 
werelden, die van het archief en van gemeentelijk informatiebeheer (DIV), meer dan in de analoge 
wereld, voortdurend bij elkaar moeten worden gebracht en gehouden en dit proces van partnership 
te ondersteunen en bewaken door het bestuur. 
 
10. Status Atelier voor Vrede en Vrijheid (“Verzetsmuseum”)  
De directeur geeft aan dat het atelier inmiddels een visieschets heeft gemaakt, er een 
projectprogramma is gemaakt en dat een concreet project dat nu wordt uitgewerkt regionaal is: er 
wordt aan een partnership gewerkt met de Molukse wijk met als uitgangspunt het door het 
Streekarchief in 2011 uitgegeven boek Een Molukse thuishaven aan de Hollandse IJssel. De wijk zou 
een van de miniateliers kunnen worden als element van het toekomstige “museum”. Vanuit de wijk 
is een concrete behoefte uitgesproken richting Atelier: ondersteunen bij de opzet van de viering van 
60 jaar Molukse wijk in Moordrecht. Met de gemeente Krimpenerwaard worden eveneens mini-
ateliers onderzocht rond “herinneren”. 
 
11. Presentatie project Belgische Vluchtelingen via “Vele Handen” 
Mw. Zübeyde Renda Çavuşoğlu presenteert het eerste succesvolle crowdsourcing project van het 
Streekarchief, de via het Platform Vele Handen toegankelijk gemaakte bronnen van Belgische 
Vluchtelingen in Gouda gedurende de Eerste Wereldoorlog. Dit project werd in 6 weken voltooid 
met inzet van ca. 100 vrijwilligers die zich aanmeldden via het Platform. Het Streekarchief hield een 
startbijeenkomst alsmede een afsluitende bijeenkomst voor de vrijwilligers met een aantal prijzen. 
 
12. Cultuurhistorische basiskaart 
Mw. Bet en mw. Quist presenteren de onlangs tot stand gekomen Cultuur Historische Basiskaart 
Gouda en laten zien wat de technische mogelijkheden zijn op dit moment alsmede de informatie die 
op dit moment uit het systeem gegenereerd kan worden. Daarnaast de rol die het Streekarchief 
vanuit zijn regionale collectie bij de ontwikkeling kan spelen en daarmee de regionale invalshoek 
belichtend voor de andere gemeenten van het Streekarchief hetgeen tot instemming van de 
bestuursleden leidt. 
 
13. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 


