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Concept-besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 28 november 2018 
 

 
Aanwezig: dhr. T. van Vugt (Gouda, voorzitter), Mw. H. van der Wal (Waddinxveen), dhr. B. Bening 
(Krimpenerwaard), dhr. D. De Haas (Zuidplas), dhr. A. Neeleman (Krimpen aan den IJssel), dhr. J. 
Dekker (Krimpenerwaard), dhr. J. Suyderhoud (lid Adviescommissie), Mw. Wijbrans (adjunct-
directeur SAMH) en dhr. S. Janzing (directeur SAMH & secretaris bestuur) 
 
Afwezig m.k.: dhr. J. Verbeek (Zuidplas) 
 
Gasten: dhr. T. Pranger (toezichthouder gemeentelijk informatiebeheer) 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
Dhr. Van Vugt opent de vergadering en heet allen van harte welkom. In het bijzonder dhr. Pranger, 
toezichthouder die aan het einde een presentatie zal geven over Archieftoezicht 2.0 
 
Er worden geen verdere agendapunten toegevoegd. 
 
2. Mededelingen en kennisgevingsstukken 
Afmelding van dhr. J. Verbeek (Zuidplas). 
 
De provincie heeft het DB n.a.v. begroting 2019 en jaarrekening 2017 geïnformeerd dat het SAMH 
ook komend jaar onder repressief toezichtsregime valt, hetgeen positief is. Verzoek van het bestuur 
om de betreffende brief van GS ter informatie aan de AB-leden door te sturen. 

 
3. Concept-besluitenlijst AB 4 juli  2018 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Financiële managementrapportage april – september 2018 
De voorzitter geeft aan dat met de toevoeging van kwantitatieve en inhoudelijke aspecten de marap 
aanzienlijk is verbeterd en meer overzicht geeft, ook voor het AB, in de risico’s en verwachtingen. 
Financieel ziet het er licht positief uit voor dit jaar, maar er zijn personele risico’s. 
 
Dhr. Bening vraagt of de marap onderdeel is geweest van het ambtelijk vooroverleg. Dat is het geval 
geweest met uitzondering van de onder punt 4 prognoses / onzekerheden genoemde kosten voor de 
herstructurering van de begroting. De vergadercyclus AO – DB – AB is als onderwerp geagendeerd 
op het managers-overleg van 12 december. 
 
Vraag van de heer Bening is om de € 20.000,- voor de opzet van de herijkte begroting te 
onderbouwen. Dit is toegevoegd in het DB en geldt een taxatie van de inhuur van expertise voor 
financiële diensten bij aanpassing van de begroting op basis van de PDC. Het is een eenmalige, 



derhalve niet structurele, opgave. SAMH huurt dit in aangezien bijstand vanuit gemeenten op dit 
vlak niet altijd aanwezig is. 
 
Mw. Van der Wal vraagt of er een verdere begrotingswijziging valt te verwachten in 2018. Dat is niet 
het geval gezien de minimale bedragen die gemoeid zijn. Eerste prioriteit van het DB is de voltooiing 
van de herijkte begroting 2020 m.b.v. de PDC. Komend jaar kunnen op die basis dan nadere keuzes 
in de dienstverlening worden gemaakt, bovenop het basispakket. 
 
De heer De Haas vraagt om een korte toelichting op de personele situatie. Er zijn twee medewerkers 
ongeneeslijk ziek. AB spreekt haar medeleven uit naar de medewerkers en andere direct 
betrokkenen. Een dergelijke situatie heeft veel impact voor een kleine organisatie als SAMH. In 
persoonlijk-collegiale sfeer, maar raakt ook nadrukkelijk de bedrijfsvoering. 
 
Voorzitter licht toe dat in DB is gesproken over het onderzoek naar de kosten en baten van het 
aanschaffen van een recovery test. Gezien het gebleken beperkte risico én daarnaast de garanties 
in de SLA, is DB van zins geen recovery test in te kopen conform ook het voorstel aan AB. Hiermee 
wordt ingestemd. Derhalve is geen extra investering nodig en / of onderbrengen van dit aspect bij 
een van de aangesloten gemeenten. 
 
5. Update beleidsvisie, conferentie, herijking begroting & tijdsplan 
Dhr. Janzing memoreert de afstemming die heeft plaatsgevonden met de managers van de vijf 
gemeenten over de beleidsvisie, de conferentie, begroting en planning. Dit overleg is onlangs gestart. 
Op 12 december is er een overleg over genoemde onderwerpen met de managers, zal de planning 
vastgesteld worden en zal het bestuur daarover geïnformeerd worden. De verwachting is dat de 
samenwerking thans effectiever zal verlopen. De rol van de gemeentesecretaris van Zuidplas, de 
heer Kandel, die regionaal trekker is voor o.a. de GR SAMH, is die van ondersteuner en bijspringen 
wanneer samenwerking stroef verloopt. De heer Kandel is op 15 november geïnformeerd door de 
directeur over de status van het SA en de uitdagingen die er liggen. 
 
Op de vraag wanneer de conferentie zal plaatsvinden worden de data 6, 12 en 13 maart genoemd 
als opties. Het bestuur memoreert het belang om ook de verschillende invalshoeken van het werk 
van het archief (erfgoed, dienstverlening en informatiebeheer) op de conferentie te belichten, 
derhalve een divers perspectief. 
 
6. Status Atelier voor Vrede en Vrijheid 
Dit onderwerp betreft een beleidskeuze van de gemeente Gouda die het SA raakt als een van de 
partners in de Chocoladefabriek. De heer Van Vugt geeft aan dat het college zich in december over 
de plannen en het voorliggende businessmodel buigt, er ook een motie is van aanmoediging is 
aangenomen om te komen tot dóórontwikkeling van de Chocoladefabriek tot een hedendaags 
educatief centrum voor taal, lezen en democratische vorming, derhalve een plek waar ook het Atelier 
een belangrijke rol gaat spelen en dat besluitvorming in de raad in 2019 plaatsvindt. 
 
Het Atelier richt zich op het Groene Hart / Midden-Holland.  De rol van het Streekarchief is die van 
ondersteuner bij de voorbereiding en faciliteren van het Atelier om dit een regionale uitwerking te 
geven aan de hand van de bestaande infrastructuur van het SAMH. Dhr. Janzing doet dit, in opdracht 
van (en met financiering van) het Atelier. Opgemerkt wordt door de heer Bening om 
productontwikkeling niet vooraf te laten gaan aan het peilen of er behoefte aan is. Anderzijds kan 
het Atelier niet wachten met het ontwikkelen van producten met een verdienmodel. In de gemeente 



Zuidplas bestaat b.v. concreet behoefte aan het mini-atelier dat nu samen met de Molukse wijk 
wordt opgezet op weg naar de viering van 60 jaar Molukse wijk. In de gemeente Krimpenerwaard 
wordt via de HOP infrastructuur van het SA een project rond “herinnering” opgezet door het Atelier. 
Bij historische verenigingen bestaat hier grote behoefte aan. Dhr. Van Vugt nodigt de verenigingen 
uit dit meer kenbaar te maken in de regio. 
 
Het bestuur besluit om indachtig het creëren van meer draagvlak de aanjager van het Atelier, dhr. 
Winsemius, uit te nodigen de ontwikkeling van het Atelier met de regionale bestuurders en 
beleidsmedewerkers te bespreken en hen verder te informeren. 
 
Vanuit de klantenraad wordt door de heer Suyderhoud aangegeven dat er behoefte bestaat bij de 
Historische Verenigingen in de Krimpenerwaard aan projecten rond herinnering en dat indien dat 
gewenst is er vanuit het SCHOK een brief kan worden opgesteld met die inhoud richting gemeente. 
 
7. Presentatie Archieftoezicht 2.0 
De heer Pranger licht de ontwikkeling van het toezicht toe. Dit verschuift van sec toetsen aan de 
hand van Kritische Proces Indicatoren (10 in totaal) achteraf (rechtmatigheidstoets) naar toezicht in 
de domeinen (b.v. sociaal domein) waarbij meer de samenwerking, co-creatie, met de gemeenten 
en ambtenaren wordt gezocht. Van toezicht achteraf naar samen aan de weg werken en tussentijds 
bijstellen waarbij de KPI het sluitstuk is, de bevestiging dat een goed traject is doorlopen. Dan zijn 
verbeterplannen niet meer nodig is de verwachting. Veel meer zal in het proces met de ambtenaren 
worden meegelopen. 
 
Het bestuur waardeert het om meegenomen te worden in inhoudelijke aspecten van het werk van 
het SAMH en ziet dit onderwerp graag in informatieve zin periodiek terugkeren in haar 
vergaderingen. Duidelijk is overigens wel dat de inhoudelijke invulling van het toezicht een wettelijk 
onafhankelijke bevoegdheid is van de streekarchivaris, waarin niet getreden kan worden. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 


