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

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur
Maandag 10 januari 2011, 09.00 uur – 10.00 uur

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), mw. D. Gerts (Waddinxveen), A. van Erk
(Bergambacht), J.A. Verbeek (Zuidplas), mw. M.A.C. Willems (Schoonhoven), J. de
Prieëlle (Ouderkerk) (leden), T. Bakkers (lid Adviescommissie), S.M.J. Janzing
(secretaris), J.J.M. Cozijn (Capacc accountants)
Afwezig:

1.

(m. k.) L.F.M. Crouwers (Vlist), mw. A.A. Aeyelts Averink- Winsemius (Krimpen aan
den IJssel), mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot (Nederlek)

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur. De agenda wordt vastgesteld.
2.

Depotontwikkeling Gouwepark

De vertegenwoordiger van Schoonhoven vraagt hoe het er nu feitelijk voor staat met het proces
van depotontwikkeling. De streekarchivaris geeft aan dat de planning is om de
samenwerkingsovereenkomst op 21 januari door de samenwerkende partijen en de gemeente
Gouda te ondertekenen.
De vertegenwoordiger van Zuidplas vraagt nadere toelichtingen op:
1. het onderzoek van de werkgroep bezuinigingen van het streekarchief naar “goedkopere
huisvesting” in relatie tot de depothuisvesting
2. de enorme stijging van de bijdragen voor de gemeente voor het jaar 2014 in de
meerjarenbegroting 2011 – 2014
De streekarchivaris geeft aan dat het onderzoek naar goedkopere huisvesting onderzoek betreft
naar het benodigde aantal m2 kantoorruimte van de publieksvoorziening in de binnenstad (het
Cultureel Kwartier) en naar mogelijke besparingen door het zoeken naar samenwerking op het
terrein van huisvesting met museum en bibliotheek.
De stijging van de bijdragen in 2014 is een fout die voor alle gemeenten geldt. Dit wordt
gecorrigeerd. Voor Zuidplas betekent dit dat de bijdrage voor 2014 niet € 166.786,- is maar
€ 146.306,-.

De vertegenwoordiger van de gemeente Zuidplas geeft voorts aan dat de raad van de gemeente
Zuidplas te kennen heeft gegeven niet akkoord te gaan met de stijgingen van de bijdragen i.v.m.
de depotontwikkeling. Hij vraagt nadrukkelijk naar de visie van de andere vertegenwoordigers in
deze. De aanwezige vertegenwoordigers van de gemeenten Bergambacht, Gouda, Ouderkerk,
Schoonhoven en Waddinxveen geven aan dat hun gemeenten rekening houden met de stijging
van de bijdragen voor het depot conform de besluitvorming van het AB van juni 2009.
Het Algemeen Bestuur verzoekt om vóór de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
op 21 januari (op dit moment de geplande datum) inzicht te krijgen in de inrichtingskosten,
verhuiskosten en beheerskosten waar geen rekening mee is gehouden in het
haalbaarheidsonderzoek en hoe deze gefinancierd gaan worden.
3.

Bezuinigingen 2de tranche begroting 2012

De volgende afspraken worden hiervoor gemaakt:
 het meerjarenbeleidsplan dat het streekarchief gaat maken wordt op 20 april in het AB
tussentijds gepresenteerd en besproken (besluitvorming gepland in de junivergadering)
 in de meerjarenbegroting 2011 – 2014 wordt qua indexatie de 0-lijn gehanteerd i.p.v. de 2%
die nu als aanname is gebruikt hetgeen een zwaardere bezuiniging voor het streekarchief
betekent dan 5%
 de verplichtingen van het streekarchief voor de loonkostenontwikkelig moeten inzichtelijk
worden gemaakt
 de beleidslijn m.b.t. indexatie bij de gemeenten moet in beeld gebracht worden
4.

Bestuursrapportage 2010

De vertegenwoordiger van de gemeente Schoonhoven vraagt om de informatie op te sturen over
de nieuwe verdeling van de bijdragen en de gefaseerde invoering daarvan (de uitwerking van de
financiële koers van 2009 o.g.v. de nieuwe methode kostenverdeling, invoering kostendekkende
huur Groeneweg 30 – 32, herijking reserves en voorzieningen en depotontwikkeling).
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 10.00 uur.
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