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Concept-besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 11 april 2019 
 
Aanwezig: dhr. T. van Vugt (Gouda, voorzitter), Mw. H. van der Wal (Waddinxveen), Mw. J. Hofman 
– Verwoert (Krimpenerwaard), dhr. D. De Haas (Zuidplas), dhr. J. Dekker (Krimpenerwaard), dhr. M. 
Bunnik (Gouda), dhr. J. Suyderhoud (lid Klantenraad), dhr. H. Schwartz (financieel adviseur SAMH), 
Mw. Bakker-Wijbrans (adjunct-directeur SAMH) en dhr. S. Janzing (directeur SAMH & secretaris 
bestuur) 
 
Afwezig m.k.: dhr. A. Neeleman (Krimpen aan den IJssel), Mw. K. Jaarsma (Krimpen aan den IJssel), 
dhr. J. Verbeek (Zuidplas) en dhr. E.J. Nieuwenhuis (Waddinxveen). 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
Dhr. Van Vugt opent de vergadering en heet allen van harte welkom. In het bijzonder mw. Hofman 
– Verwoert als nieuwe wethouder voor de gemeente Krimpenerwaard. Er volgt een korte 
voorstelronde. 
 
Er worden geen verdere agendapunten toegevoegd. 
 
2. Mededelingen en kennisgevingsstukken 
Afmeldingen van dhr. Neeleman (Krimpen aan den IJssel), Mw. Jaarsma (Krimpen aan den IJssel), 
dhr. E.J. Nieuwenhuis (Waddinxveen) en dhr. Verbeek (Zuidplas). 
 
3. Concept-besluitenlijst AB 28 november 2018 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Jaarstukken 2018 
Dhr. Van Vugt benoemt de highlights waaruit blijkt dat het Streekarchief een succesvol jaar achter 
de rug heeft en dat in de toekomst deze successen integraal onderdeel van de jaarstukken worden 
(in de vorm van een voorblad). Er ligt een goedkeurende accountantsverklaring en er is een klein 
positief saldo en een aanzet voor planmatig herstel van de vermogenspositie. 
 
Dhr Bunnik verwijst naar het accountantsrapport waarin gesproken wordt van negatieve spiraal en 
dat er zijns inziens aandacht moet zijn voor oplopende kosten automatisering en personeel. 
 
De jaarrekening 2018 en accountantsrapportage worden vastgesteld. 
 
5. Beleidsvisie en financiële effecten begroting 
De voorzitter geeft aan dat de financiële effecten van de nieuwe beleidsvisie zoals in de oplegger en 
tabel benoemd de komende maanden nader in beeld worden gebracht en dat met de gemeenten 
wordt gesproken over eventuele keuzemogelijkheden. Dat het DB heeft aangegeven het collectieve 
basispakket breder te zien dan zuiver de wettelijke taken alleen. De effecten van de discussie worden 



in het najaar in een begrotingswijziging verwerkt. Besloten wordt deze processtappen in de 
aanbiedingsbrief bij de jaarstukken en begroting aan de raden helder te verwoorden. 
 
In de bovengenoemde discussie worden de in de vergadering ingebrachte punten meegenomen: 
 

- Dhr. Bunnik: geen discussie als er voor wettelijke taken extra budget nodig is, wel bij 
noodzakelijke taken duidelijk maken waar het voor is en wat het oplevert; aandacht geven 
aan berekening uren en die goed onderbouwen om jezelf niet te kort te doen; geen behoefte 
om bij automatisering altijd alles te willen koppelen in verband met hoge kosten; 

- Mw. Hofman: wijst op de relatie extra budget tot de Strijk-norm en dat de financiële impact 
van de beleidsvisie nog niet duidelijk is. Dat de kadernota van de gemeente Krimpenerwaard 
geen reden tot juichen geeft en daarom voorzichtigheid geboden is t.a.v. kostenverhoging; 

- Dhr. Dekker: de suggestie om het overschot 2019 en het begrote overschot van 2020 in te 
zetten voor de realisatie van de beleidsvisie; benadrukt dat de personeelskosten oplopen 
door twee tragische ziektegevallen en dat dit een gegeven is waar kleine organisaties mee 
te maken hebben, dat gemeenten daarin moeten bijspringen; 

- Mw. Van der Wal: het gesprek over het collectieve basispakket zou in het AB moeten worden 
gevoerd; Het bestuur bevestigd dat de discussie over het collectieve basispakket zal worden 
gevoerd in het algemeen bestuur.  

- Dhr. Suyderhoud: aanhaken van de klantenraad bij de beleidsvorming wegens hun 
betrokkenheid bij de website en de groeiende vraag vanuit verenigingen in de regio naar 
diensten aan het Streekarchief (waarvoor twee themagroepen zijn ingericht). 

 
6. Vervolg bestuursconferentie 
Unaniem positief over de bestuursconferentie en de uitkomsten, het was leerzaam en kwalitatief 
goede begeleiding van de VNG. Wat is het vervolg? 
 
Het DB is bijeen geweest op 9 april om over de vervolgstappen te spreken en heeft de volgende lijn 
uitgezet naar juli toe: zet als archief op metaniveau de kaders neer voor digitale archivering en geef 
vervolgens aan wat het Streekarchief nodig heeft om de schakelfunctie goed te kunnen vormgeven 
en welke effecten dat heeft voor de inrichting van de dienstverlening naar de burger. Niet de opzet 
van een digitale kast / e-depot is daarbij uitgangspunt: het gaat om de inbreng van specifieke kennis 
en expertise die het archief heeft, niet te laten afleiden door de techniek (dat kan een ander veel 
beter in relatie tot grootte en functie van het Streekarchief). Deze uitkomsten worden onderdeel van 
de bovengenoemde discussie over de effecten. 
 
7. Bezoek aan de bovenverdieping 
Dhr. Van Vugt en dhr. Janzing geven een korte toelichting over de ontwikkeling van de 2de verdieping. 
Sleutelpartijen in die ontwikkeling zijn de bibliotheek (toekomstige verhuurder), de gemeente Gouda 
(ontwikkelaar) en het Verzetsmuseum Zuid-Holland / Atelier voor Vrede en Vrijheid (mede-
investeerder). Het Streekarchief is facilitair en inhoudelijk essentieel voor de ontwikkeling van het 
Atelier. Het stelt zijn regionale netwerk en infrastructuur beschikbaar voor de inbedding van het 
Atelier (Moordrecht en Krimpenerwaard als voorbeelden), de collecties oorlogsdocumentatie van 
beide instellingen worden geselecteerd en geïntegreerd en het Streekarchief heeft aan de 
visieontwikkeling van het Atelier bijgedragen. Het concept van de bovenverdieping is een aanvulling 
op het huidige concept van de Chocoladefabriek. De focus komt te liggen op leren (taalontwikkeling), 
denken (oordeelsvorming) en techniekwerkplaats (21ste eeuwse vaardigheden). Ook bij het 
onderdeel denken - oordeelsvorming vinden Atelier en Streekarchief elkaar op inhoud en zullen dit 



in programmering vormgeven (de samenstelling van het eerste programma op 5 mei met de 
gemeente Solingen en het museum für Entartete Kunst is daarvan het eerste voorbeeld). Het college 
van Gouda heeft een positief advies gegeven over de ontwikkeling. Op 17 april is er informeel overleg 
met de gemeenteraad van Gouda over de voorliggende businesscase. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Mw. Bakker-Wijbrans wijst nog op de minitentoonstelling  100 jaar algemeen kiesrecht met als 
bijzonderheid “Moskou aan de Lek” op de eerste verdieping waar het natuurlijk gaat over Ammerstol. 
Input over nog ontbrekende eerste vrouwelijke raadsleden per gemeente wordt op prijs gesteld! 
Met een kort bezoek daaraan wordt de vergadering afgesloten. 


