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, 3 juli 2013, 13.00 – 14.00 uur

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), mw. D. Gerts (Waddinxveen), J.A. Verbeek
(Zuidplas), A. Hofstra (Krimpen aan den IJssel), L.F.M. Crouwers (Vlist), A. van Erk
(Bergambacht), mw. M. Holst (Schoonhoven), (leden), A. den Boer (lid
Adviescommissie), S.M.J. Janzing (secretaris), J.J.M. Cozijn (Capacc accountants), R.
Bruijnzeels
Afwezig:
1.

(m.k.) J. de Prieëlle (Ouderkerk), mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot (Nederlek)

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 13.05 uur. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
2.

Conceptbesluitenlijst AB 6 december 2012

De conceptbesluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Mededelingen
Presentatie Buytenerf door Rob Bruijnzeels en Sigfried Janzing

De heer Bruijnzeels wordt door de heer Janzing aan het Algemeen Bestuur voorgesteld. In de
presentatie “Buytenerf” staan de volgende onderwerpen centraal:
 De conceptuele samenleving vraagt van archieven (en bibliotheken) naast bestaande
vormen van dienstverlening (beheer, behoud en beschikbaarstelling) nieuwe
vormen van publieksbenadering (inspireren, participeren, creëren);
 De inrichting van Buytenerf houdt rekening met deze nieuwe werkelijkheid;
 De samenwerking met de bibliotheek is in deze een logische: ook de bibliotheek
maakt zo’n transitie door en bovendien is met Waterwolf goede ervaring opgedaan
met de bibliotheek en is symbiose ontstaan;
 Tegelijk is de samenwerking met de bibliotheek in Buytenerf een slimme manier om
bezuinigingen te realiseren.
In dit verband deelt de streekarchivaris het boek “Het echte werk” van het project Waterwolf uit.
De heer Bruijnzeels verlaat de vergadering om 13.35 uur.
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4.

Concept jaarstukken 2012

De voorstellen op pagina 23 van de begroting 2014 het voordelig resultaat van € 25.233,00 aan de
genoemde reserves toe te voegen is akkoord.
De jaarrekening 2012 is vastgesteld.
5.

Publieksjaarverslag 2012

Het publieksjaarverslag is conform vastgesteld.
6.

Marap 1e helft 2013

De streekarchivaris geeft een korte toelichting op de Marap en legt daarbij de nadruk op de
volgende aspecten:
 De mogelijke vertraging in het inlopen van de achterstanden wegens het verlies aan
formatieve uren na vertrek van de archivist en het deels niet opvullen daarvan;
 De verschuiving van uren naar toezicht door het afsluiten van het Archiefconvenant, de
effecten van de wet revitalisering (-) en de aanpassing van het archiefbesluit;
 De noodzaak van financiering van de inrichting van de locatie Buytenerf waarvoor een
voorstel in het nog in te plannen DB van september 2013 wordt gedaan.
De vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas vraagt waar het extra geld voor de inrichting
Buytenerf vandaan komt. De streekarchivaris geeft aan dat dit uit eigen middelen gebeurt en niet
via een lening, derhalve geen extra budget gevraagd wordt.
7.

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 – 2017

Het voorstel om in te stemmen met de toevoeging van de tekst “de bezuiniging van € 17.384,00
(1,54 procent van € 1.128.821,00) wordt als stelpost in de begroting opgenomen” is akkoord.
Derhalve zal in de begrotingswijziging in het najaar (AB – december) de uitwerking hiervan
moeten zijn opgenomen.
De begroting 2014 en meerjarenbegroting 2014 – 2017 is onder dit voorbehoud vastgesteld.
8.

Voorstel wijziging formatie

Het voorstel is akkoord en aangenomen.
9.

Uitreiking van het boek “Het echte Werk”, afronding Waterwolftraject 2010 - 2012

Dit is al door de streekarchivaris tijdens de presentatie (zie punt 3) gebeurd.
10.

Rondvraag en sluiting

De voorzitter wijst er nog eens op dat vandaag het slaan van de eerste paal van het Gouwedepot
plaatsvindt. Mevrouw Gerts voert daarbij namens het bestuur van het Streekarchief het woord.
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De vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas verzoekt om voor de volgende AB-vergadering
het risicobeleid van het Streekarchief in een memo in beeld te brengen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.00 uur.
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