STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND
Gemeenten Bergambacht, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven,
Vlist, Waddinxveen en Zuidplas
Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda, tel.: 0182-521 821, e-mail: middenholland@groenehartarchieven.nl

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur
Woensdag 2 april 2014, 11.00 – 12.30 uur

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), mw. D. Gerts (Waddinxveen), J.A. Verbeek
(Zuidplas), A. Hofstra (Krimpen aan den IJssel), mw. M. Holst (Schoonhoven), J. de
Prieëlle (Ouderkerk), mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot (Nederlek), L.F.M. Crouwers
(Vlist), A. van Erk (Bergambacht) (leden), T. Bakkers (lid Adviescommissie), S.M.J.
Janzing (secretaris), mw. Wijbrans (coördinator dienstverlening SAMH).
1.

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter begroet alle leden en opent de vergadering om 11:15 uur. Het is een vergadering
met een wat feestelijk tintje, omdat dit de laatste vergadering is in de oude samenstelling.
Afgesloten zal worden met een lunch en een rondleiding door het nieuwe gebouw De
Chocoladefabriek.
De agenda wordt conform vastgesteld.
2.

Conceptbesluitenlijst AB 4 december 2013

De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Mondelinge toelichting door de directeur op de samenwerking streekarchieven

De organisatorische samenwerking.
Samenvattend kan over dit onderdeel gezegd worden dat het SA Rijnlands Midden geen verder
fusieonderzoek wil nadat financiële doorrekening heeft aangetoond dat samengaan voor dat SA
kostenverhogend werkt. Dit heeft te maken met de wijze waarop het SARM is georganiseerd. Het
is, i.t.t. het SA Midden – Holland, een lichte gemeenschappelijke regeling waarbij de
centrumgemeente Alphen aan den Rijn naar verhouding meer bijdraagt dan de andere
deelnemers aan de regeling. De startbegroting die dit inzichtelijk maakte is in het
ambtenarenoverleg van het SA Midden – Holland op 27 maart geagendeerd en voor kennisgeving
aangenomen.
De inhoudelijke samenwerking.
Er wordt samengewerkt rond de exploitatie en het beheer van het Gouwedepot. De
samenwerking rond de website is gewijzigd, er zal in de toekomst slechts een gezamenlijke
landingspagina zijn, daarnaast hebben beide archieven voortaan hun eigen site en logo. Dit heeft
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te maken met verschillende keuzes van de beide streekarchieven betreffende de
publieksvoorziening. Het SA Midden – Holland werkt met gescheiden locaties voor
publieksdienstverlening en beheer en het SA Rijnlands Midden doet dat niet. Om raadplegen op
afstand kwalitatief te waarborgen is het SA Midden – Holland overgegaan op een nieuwe
archiefapplicatie (het bestuur heeft hiervoor de bestemmingsreserve Open GHA ingesteld). Dit
heeft tot technische verschillen geleid en daarmee de keuze voor eigen sites. Dit proces is met de
klantenraad van het SA Midden – Holland doorlopen.
4.

Voorstel uitstel discussie over bezuinigingen

Het voorstel van het SA Midden – Holland om de discussie over de bezuinigingsmaatregelen
(5,31%), zoals gesteld door de Bestuurlijke klankbordgroep financiële kaderstelling
gemeenschappelijke regelingen, uit te stellen wordt met meerderheid van stemmen
geaccordeerd. De motieven voor uitstel zijn: de twee verhuisoperaties en onduidelijkheid over de
financiële consequenties van de aanbesteding en verhuur depot – overcapaciteit. De
vertegenwoordigers van de gemeenten Zuidplas en Vlist stemmen tegen het uitstel.
De voorzitter geeft in dit verband aan dat het SA alle gestelde bezuinigingen tot nu toe heeft
gehaald, iets dat niet geldt voor andere verbonden partijen. De vertegenwoordiger van de
gemeente Nederlek geeft aan dat het SA wel moet kunnen blijven groeien en dat de kwaliteit
gegarandeerd moet zijn. Het voorstel van de directeur om samen met de deelnemende
gemeenten te onderzoeken of efficiëncy kan worden gerealiseerd via de gezamenlijke, integrale,
informatieketen (van ontstaan van informatie bij de gemeenten tot dienstverlening via het
Streekarchief en alle daartussen liggende processen) wordt ondersteund. Dit is in het
ambtenarenoverleg aan de orde geweest en positief ontvangen. Ook de besparingen naar de
toekomst (bij toekomstige overbrenging van strekkende meters archieven van de gemeenten
naar het Gouwedepot, zullen de bijdragen niet stijgen, immers er is gebouwd voor ruim 24 jaar
aanwas), wordt als een belangrijk element in de discussie gezien.
5.

Rondvraag

De vertegenwoordiger van de gemeente Krimpen aan den IJssel geeft aan dat hij een goede
rondleiding heeft gehad door het Gouwedepot.
De voorzitter sluit om 11.45 de vergadering.
Er volgt een rondleiding door de Chocoladefabriek door mw. Wijbrans waarna er een feestelijk
afscheid van de bestuurlijk vertegenwoordigers plaatsvind met een lunch en presentje.
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