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Conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 6 juli 2016 

 

 

Aanwezig: dhr. R. Cazemier (Krimpenerwaard, plv. voorzitter), dhr. J. Dekker (Krimpenerwaard), 

dhr. H. Cremers (Waddinxveen), mw. J. Vroegop – de Bruijne (Zuidplas), dhr. T. Bakkers (lid 

Adviescommissie), dhr. H. van den Haak (financieel adviseur), mw. E. van der Hulst (projecten SA) 

en dhr. S. Janzing (dir. & secretaris) 

Afwezig m.k.: mw. B. Leferink (Waddinxveen), dhr. G. Boudesteijn (Krimpen aan den IJssel), 

vacant (Gouda) 

 

 

1. Opening & vaststelling agenda 

De vergadering wordt geopend door de heer R. Cazemier. Hij neemt het voorzitterschap waar 

wegens het ontbreken van de Goudse vertegenwoordiger, mw. D. Bergman, omdat het Gouds 

college is gevallen.  

  

2. Mededelingen 

De secretaris meldt de afwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente Krimpen aan den 

IJssel, de heer Boudesteijn. De heer Boudesteijn heeft per mail zijn goedkeuring gegeven aan de  

begroting 2017.  

 

3. Ingekomen stukken  

Brief van de gemeente Krimpenerwaard waarin aangegeven wordt dat de gemeente afziet van de 

aankoop van de grond Doelenplein. Hierover zou een bestuurlijke toelichting worden gegeven door 

mw. Bergman, welke nu niet kan worden gegeven om bovengenoemde reden. De secretaris stelt 

daarom voor om de brief door te schuiven naar de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur, 

zodat deze doorgesproken kan worden met de plv. voorzitter. Er gaat een langdurige periode van 

gebeurtenissen vooraf aan dit besluit af te zien van aankoop, welke teruggaat tot 2005 toen de 

streekarchieven Krimpenerwaard en Hollands Midden fuseerden tot het huidige Streekarchief 

Midden – Holland. Deze periode is niet voor iedere vertegenwoordiger in het huidige bestuur 

bekend. Het bestuur gaat akkoord met het doorschuiven. De heer Cazemier vraagt aandacht voor 

de laatste alinea, de staat van onderhoud.   

 

4. Besluitenlist AB 13 april 2016 

De besluitenlijst van 13 april wordt conform vastgesteld.     

 

5. Begroting 2017 en zienswijzen gemeenten  

De gemeenten Waddinxveen en Krimpenerwaard hebben een zienswijze ingebracht over de 

concept-begroting 2017, de overige drie gemeenten niet.  

 

De gemeente Waddinxveen vraagt aandacht voor de vermogenspositie en wil hierover een 

schriftelijke reactie ontvangen. Het AB verklaart de vraag voor gegrond en zal schriftelijk reageren. 

 

De gemeente Krimpenerwaard vraagt aandacht voor het duurzaam digitaal beheer en verzoekt 

hiervoor een financieel meerjarenperspectief. Afgesproken is dat dit onderdeel is van scenario’s 



over de structurele effecten van het nieuwe beleid, waaronder duurzaam digitaal beheer, welke op 

30 november aan het AB ter besluitvorming worden aangeboden. De besluitvorming is bepalend bij 

de doorwerking in de begroting 2018 die in het eerste kwartaal van 2017 wordt opgesteld.  

 

Met inachtneming van deze aandachtspunten wordt de begroting vastgesteld.  

  

6. Marap / 1ste begrotingswijziging 

De Marap wordt voor kennisgeving aangenomen. Wél vraagt mw. Vroegop – de Bruijne bij het “in  beeld 

brengen van de financiële effecten bij onderdeel Automatisering” om bij de scenario’s inzichtelijk te 

maken welke taken wettelijk en niet-wettelijk zijn. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de 

taken waarop bepaalde gemeenten aangegeven hebben “ontzorgd” te willen worden of niet.  

 

7. Tentoonstelling Streekmuseum Krimpenerwaard – vermiste archivalia 

Inmiddels zijn de archivalia terecht, op 5 juli zijn ze door de heer Bakkers, vertegenwoordiger van 

de Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel, aan het Streekarchief geretourneerd. Ze hebben 

ruim 10 maanden bij de HV in Ouderkerk opgeslagen gestaan zonder dat men dat wist. Het stemt 

tot grote blijdschap dat de archivalia retour zijn op de plaats van bestemming.  

 

De secretaris licht kort toe, aan de hand van het feitenrelaas, over de bij het Streekmuseum 

Krimpenerwaard na afloop van de tentoonstelling “Eenheid in verscheidenheid” zoekgeraakte 

archivalia van het Streekarchief en de door het museum doorlopen stappen om ze terug te vinden. 

Dit in nauwe samenspraak met het Streekarchief. De heer Bakkers licht toe van zijn kant. Niet 

duidelijk wordt hoe de stukken terecht zijn gekomen bij de HV Ouderkerck op d’IJssel. Wél wordt 

duidelijk dat verplaatsing van de stukken wegens schilderwerk bij de vereniging bijgedragen heeft 

tot het “niet snel terugvinden van de stukken”.  

 

Het bestuur geeft aan in voorkomende gevallen eerder geïnformeerd te willen worden en het 

tijdsverloop van bijna 1 jaar te lang te vinden. De heer Dekker vindt het niet acceptabel dat dit pas 

na een jaar is gebeurd. De secretaris geeft aan dit ter harte te nemen, dit tegelijk wel een groot 

dilemma te hebben gevonden, omdat het de professionaliteit van een  samenwerkingspartner raakt. 

Het bestuur ziet graag in een memorandum de “lessons learned” verwoord, derhalve de 

maatregelen die genomen worden op basis van deze “lessons”, om zo het vertrouwen in het in 

bruikleen geven van archivalia voor tentoonstellingsdoeleinden terug te krijgen. Dit zal gebeuren in 

nauwe samenspraak met het Streekmuseum. De heer Dekker wil dat daarin ook aandacht gegeven 

wordt aan de eigen fouten (SAMH) en het voorkomen daarvan.  

 

8. Inhoudelijke presentatie door mw. E. van der Hulst (digitaliseren bouwtekeningen) 

Mw. Van der Hulst presenteert het project digitaliseren van bouwtekeningen van vóór 1900. Zij 

doet dit als een “interne stage” (kennis opdoen door mee te draaien met werkzaamheden van 

collega’s). Ze toont aan dat het digitaliseren niet alleen een zaak is van duurzaam beheer maar ze 

belicht aan de hand van dit project de problematiek van het auteursrecht. Dat geldt niet specifiek 

voor dit bestand, want vóór 1900, maar dat geldt wel voor nog te digitaliseren recentere bestanden, 

niet ouder dan 70 jaar. Welke rol speelt het Streekarchief hierin? Het Streekarchief heeft 

aangegeven in de beleidsvisie de aanjager te zijn van discussie over de beperkingen die er steeds 

meer zijn op de openbaarheid van archieven en collecties. Het bestuur deelt het beeld over die rol, 

geeft wél aan dit telkens te blijven doen per beschikbaar te stellen bestand, de discussie zal dus 

dienen terug te keren op diverse niveaus, bestuurlijk, ambtelijk en publiek.     

 

9. Rondvraag 



De heer Dekker vraagt om de vergaderingen te vervroegen wegens zijn werkzaamheden. Het AB 

gaat hiermee akkoord en derhalve wordt de volgende vergadering met een half uur vervroegt.  

Mw. Vroegop – de Bruijne vraagt naar de status van de presentatie van de beleidsvisie in de 

raadscommissie van Zuidplas. De secretaris geeft aan dat hiervoor een afspraak is gemaakt voor het 

najaar.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  

 

 


