
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Donderdag 5 april 2012, 9.30 uur – 10.30 uur 
 
 
Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), A. Hofstra (Krimpen aan den IJssel), mw. B.F.A. 

van der Kluit-de Groot (Nederlek), mw. D. Gerts (Waddinxveen), J.A. Verbeek 
(Zuidplas), A. van Erk (Bergambacht), (leden), T. Bakkers (lid Adviescommissie), S.M.J. 
Janzing (secretaris) 

 
Afwezig: (m.k.) L.F.M. Crouwers (Vlist), J. de Prieëlle (Ouderkerk), mw. M. Holst (Schoonhoven) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda  
 
De voorzitter opent de vergadering om 9.30 uur. De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter 
verwelkomt de vertegenwoordiger van de gemeente Krimpen a/d IJssel als nieuw lid van het 
Algemeen Bestuur. 
 
2. Conceptbesluitenlijst AB 23 november 2011 
 
De conceptbesluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
Op verzoek van de vertegenwoordigster van de gemeente Waddinxveen wordt besloten om een 
vast agendapunt “voortgang nieuw depotgebouw” aan de agenda toe te voegen. 
 
3. Mededelingen 
 
De secretaris deelt mede dat een verzoek tot planschade bij de gemeente Schoonhoven is 
ingediend. 
 
De secretaris heeft presentaties over de nieuwe beleidsvisie aan de raden van alle deelnemende 
gemeenten gegeven. De opkomst bij de gemeente Krimpen aan den IJssel en de K 5 gemeenten 
was hoog. De opkomst bij de gezamenlijke presentatie voor Gouda en Waddinxveen was helaas 
zeer laag. Er zijn richting Waddinxveen en Gouda voorstellen uitgegaan voor vervolgpresentaties 
begin 2013. 
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De vertegenwoordiger van de gemeente Krimpen a/d IJssel meldt zich af voor de AB vergadering 
van 5 juli 2012; het is ook niet mogelijk om een vervangen te sturen. 
 
De secretaris deelt ter vergadering verslagen van het Ambtenarenoverleg en van de bijeenkomst 
van de Adviescommissie uit. 
 
4. Voorstel onderzoek mogelijke fusie streekarchieven 
 
De vertegenwoordiger van de gemeente Bergambacht wijst erop dat de vrijkomende middelen 
ook bekeken moeten worden in het licht van de taakstellingen. 
 
De vertegenwoordiger van de Adviescommissie stelt de vraag hoe dat er omgegaan moet worden 
met de verschillen in de hoogte van de bijdragen van de aangesloten instellingen bij de beide 
streekarchieven. Het bestuur wijst er op dat dit onderwerp van onderzoek zal zijn. 
 
De vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas vraagt dat er goed naar de kosten van de 
gezamenlijke huisvesting van de twee archieven wordt gekeken. 
 
Besloten wordt om de correcte versie van de bestuursopdracht aan de AB leden te e-mailen; als 
er binnen een week geen reactie komt, is de opdracht akkoord. 
 
5. Begrotingswijzigingen 2011 en 2012 
 
De secretaris licht de wijzigingen toe: een programma (project Waterwolf) en de reserve 
nieuwbouw depot zijn toegevoegd. 
 
De vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas had bij de laatste AB vergadering tegen de 
instelling van een reserve nieuwbouw uit de oorspronkelijk begrote kosten nieuwbouw gestemd 
en bevestigd dit.  
 
Het AB stelt de begrotingswijzigingen 2011 en 2012 vast. 
 
6. Stand van zaken ontwikkeling Gouwepark 
 
Museum Gouda is door de bezuinigingen geen partner meer in het Gouwedepot. Het museum 
zou een substantiële oppervlakte huren. Het kan niet zo zijn dat het afvallen van het museum 
leidt tot toename van de kosten voor het Streekarchief. Op verzoek van de vertegenwoordiger 
van de gemeente Zuidplas wordt over de nieuw ontstane situatie en de gevolgen een memo 
opgesteld. 
 
7. Rondvraag en sluiting 
 
De secretaris deelt het boek “Een Molukse thuishaven aan de Hollandse IJssel”. Dit boek is een 
van de producten van het succesvolle project 50 jaar Molukkers in Moordrecht uit 2011.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 10.10 uur. 
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