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Concept-besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 2 juli 2020 
 

Aanwezig: dhr. T. van Vugt (Gouda, voorzitter), Mw. J. Hofman – Verwoert (Krimpenerwaard), dhr. J. Verbeek 
(Zuidplas), dhr. H. Douw (financieel adviseur ODMH), Mw. C. Bakker-Wijbrans (adjunct-directeur SAMH) 
en dhr. S. Janzing (directeur SAMH & secretaris bestuur). 

 
Afwezig m.k.: dhr. M. Bunnik (Gouda), Mw. H. van der Wal (Waddinxveen), dhr. E.J. Nieuwenhuis 
(Waddinxveen), dhr. J. Dekker (Krimpenerwaard), dhr. D. De Haas (Zuidplas) en dhr. J. Suyderhoud (lid 

Klantenraad). De gemeente Krimpen aan den IJssel was wegens wisseling in het college niet vertegenwoordigd.  

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Dhr. Van Vugt opent de vergadering en geeft aan het spijtig te vinden dat er zoveel afzeggingen zijn. Er is 

echter wél een quorum, mede daar Waddinxveen schriftelijk inbreng heeft geleverd. Dit naar aanleiding van 

de vraag van mw. Hofman of er vergaderd kan worden. Dat is het geval.  

2. Mededelingen en kennisgevingsstukken 
 
Auteurswet: dhr. Janzing meldt dat 11.000 foto’s sinds 8 juni weer online geraadpleegd kunnen worden. Het 

gerechtshof in Den Haag heeft op 19 mei de uitspraak van de kantonrechter vernietigd die bepaalde dat foto’s 
die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd auteursrechtelijk zijn beschermd, dat voor foto’s die 
dat nog wél zijn een bedrag van € 4,- aan kosten geldt en niet € 75,- per foto. Bij een eventuele misser zijn 
de risico’s daarom minimaal. Het bestuur is uitermate blij met deze ontwikkeling.   

Statusupdate 2de verdieping: dhr. Van Vugt meldt dat de bewoners in de omgeving van de Chocoladefabriek in 
mei zijn geïnformeerd over de aanstaande verbouwing en dat de bouwwerkzaamheden ná de zomer starten. 
Libertum is ondertussen druk bezig in de regio met het betrekken van stakeholders en het vinden van lokale 

financiering.  
Dienstverlening in coronatijd: dhr. Janzing geeft aan dat sinds 1 juli een verdere verruiming van de dienstverlening 
heeft plaatsgevonden, dat bezoeken aan de studiezaal nog wel tot september via reservering verlopen. Het 

protocol dat voor de dienstverlening en het archiefwerk geldt is ter informatie toegevoegd. Dit is een vertaling 
van het door de branche conform de RIVM richtlijnen opgesteld protocol voor toepassing in de 
Chocoladefabriek. 

 
Dhr. Van Vugt stelt dat volgend AB dient te worden voorzien in het opvullen van de vacature die in het DB 
is ontstaat door de nieuwe collegevorming in Krimpen a/d IJssel. Mw. Hofman geeft aan ook belangstelling te 

hebben voor de vacante plek. 
 

3. Concept-besluitenlijst AB 8 april 2020 
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Financiële zaken 
 

1ste Marap 
Er is unanieme tevredenheid met de inzichtelijke managementrapportage die nu voorligt. 
 
De gemeente Waddinxveen heeft schriftelijk aangegeven in te stemmen met de voorlopige vaststelling van de 

marap, met de voorlopige vaststelling van de gewijzigde begroting, met het vrijgeven van de 
investeringskredieten voor de thin cliënts (hardware) en met het sturen van de voorlopig vastgestelde 
begrotingswijziging voor een zienswijze naar de gemeenteraden. Evenwel niet in te stemmen met het 



onderdeel vrijgeven van investeringskrediet voor de nieuwe beheeromgeving. Voor dit laatste onderdeel vraagt de 
gemeente Waddinxveen een nadere toelichting en onderbouwing.  
 

Dhr. Van Vugt geeft aan dat de genoemde ICT-investeringen reeds in de begroting zijn opgenomen als 
afschrijvingen, derhalve in de exploitatie zitten, en meerjarig geraamd. Er is derhalve geen sprake van een 
vraag om extra budget voor 2020. Van belang is wél om de managementrapportage hierop tekstueel te 

versterken, te verduidelijken. Verwachting is dat met genoemde incidentele investeringen, de kosten komende 
jaren kunnen worden beperkt. 
 

Afgesproken wordt om bij de novemberrapportage een nota toe te voegen waarbij de digitale ontwikkelingen 
waar het streekarchief voor staat worden beschreven, als nader antwoord op de gevraagde onderbouwing. 
Zo kan het AB meer inzicht krijgen in de ICT/automatiseringsopgave voor SAMH, ook gekoppeld aan de 

beleidsvisie. Kern is wél dat deze ontwikkelingen al ingebed zijn via hoger begrote automatiseringskosten 
binnen de 4 productgroepen.   
 
Dhr. Verbeek vraagt om in het begeleidend schrijven bij de marap / begrotingswijzing naar de raden de 

afspraak om ook in 2020 deze 5% verhoging door te voeren te benadrukken en te verwijzen naar de 
aanbiedingsbrief van 15 april waar dit ook expliciet reeds in vermeld is. De verhoogde bijdrage voor het 
lopende begrotingsjaar kon niet gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2021 worden voorgelegd aan de raden, 

daar deze gefundeerd is op de 1e marap. 
 
Met deze toevoegingen wordt ingestemd met de 4 gevraagde besluiten in de marap.   

 
Ingediende zienswijzen bij begroting 2021  
 

Concept-reactie 
- dhr. Van Vugt licht de reactie toe, waarin wordt toegelicht waarom sprake is van een structureel 

hogere deelnemersbijdrage. Tevens wordt stil gestaan bij het doorlopen en afgeronde PDC-traject. 

Het DB heeft vorig AB reeds te kennen gegeven met een notitie te komen over verdere 
vermindering van de kwetsbaarheid / schaalvergroting. De reactiebrief gaat in op deze elementen. 

- Op verzoek van dhr. Verbeek wordt de zin “Dat achten wij ….. onhaalbaar” uit de brief geschrapt. 

Bestuur stemt, met deze wijziging, in met de concept-reactie. 
 
Begroting 2021 

- Dhr. Van Vugt geeft aan dat de begroting vandaag formeel in het AB moet worden vastgesteld. Deze 
is vorig AB behandeld. De begroting zelf had volledigheidshalve wederom tussen de vergaderstukken 
moeten zitten. 

- N.a.v. de vraag van de gemeente Waddinxveen en de zienswijze van de gemeente Krimpenerwaard 

betreffende het inzicht in de kosten van de producten in de PDC zal verder invulling gegeven worden 
aan meer transparantie van die kosten via een aparte staat bij de begroting 2022. 

- N.a.v. de vraag van dhr. Verbeek of er geen sprake is van dubbele opslag van 5% (2020 en 2021) geeft 

de heer Douw aan dat dit niet het geval is: de verhoging van de deelnemersbijdrage is meerjarig, 
maar niet cumulatief. 

Met deze nadere toelichting en afspraken wordt de begroting 2021 vastgesteld. 

 
Notitie rechtmatigheidsverantwoording 
Ter informatie. Dhr. Douw: in het najaar volgt meer informatie van de commissie BBV en zal over de 

eventuele afwijkingen besluitvorming gevraagd worden van het bestuur.  
  

5. Rondvraag en sluiting 
Mw. Hofman vraagt naar de inspanning van het Streekarchief voor het realiseren van garantiebanen. Dit 

verzoek was onderdeel van de zienswijze van de gemeente Krimpenerwaard op de begroting 2020. Afspraak 
dat het Streekarchief hierover zal rapporteren.  
 



Mw. Bakker – Wijbrans meldt dat ruim 50% van de bevolkingsregisters inmiddels via het platform “Vele 
Handen” is ingevoerd, hetgeen een mijlpaal is. Complimenten van het bestuur!  


