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 20 april 2011, 10.30 uur – 11.30 uur

Aanwezig: mw. D. Bergman (Gouda, voorzitter), mw. D. Gerts (Waddinxveen), mw. A.A. Aeyelts
Averink- Winsemius (Krimpen aan den IJssel), mw. B.F.A. van der Kluit-de Groot
(Nederlek), A. van Erk (Bergambacht), L.F.M. Crouwers (Vlist), mw. M.A.C. Willems
(Schoonhoven), J. de Prieëlle (Ouderkerk) (leden), A. Hazelebach (Zuidplas, vervanger
dhr. Verbeek), A. den Boer (lid Adviescommissie), S.M.J. Janzing (secretaris), J.J.M.
Cozijn (Capacc accountants)
Afwezig:
1.

(m. k.) J.A. Verbeek (Zuidplas)

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 10.40 uur. De agenda wordt vastgesteld.
2.

Mededelingen

De streekarchivaris deelt het volgende mee:
 op 30 maart 2011 is een nieuw historisch ontmoetingspunt (HOP) in Ouderkerk geopend;
 op 14 april 2011 heeft een ambtelijk vooroverleg van de deelnemende gemeenten
plaatsgevonden; het verslag van deze bijeenkomst wordt ter vergadering uitgedeeld;
 op 28 april 2011 zal de samenwerkingsovereenkomst getekend worden.
3.

Conceptbesluitenlijst AB 10 januari 2011

De conceptbesluitenlijst van 10 januari 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.

Begrotingswijziging 2011

Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging 2011, waarin een taakstelling van –5% is
gerealiseerd vast. De vertegenwoordigster van Nederlek complimenteert het streekarchief die als
eerste gemeenschappelijke regeling er in geslaagd is deze 5% bezuiniging te realiseren.

5.

Actualisatie raming kosten nieuwbouw depot

Het Algemeen Bestuur heeft verzocht om vóór de ondertekening van de SOK de raming voor de
inrichtingskosten, verhuiskosten en beheerskosten van de nieuwbouw depot te actualiseren om
niet met financiële verassingen geconfronteerd te worden. Deze actualisatie wordt besproken. De
actualisatie laat zien dat de exploitatie € 185.000,- is i.p.v. € 200.000,-. De vertegenwoordiger van
Zuidplas geeft aan dat de gemeente Zuidplas zijn standpunt dat het niet akkoord gaat met de
bouw van een nieuw archiefdepot handhaaft.
De vertegenwoordigster van de gemeente Krimpen a/d IJssel vraagt naar de stand van zaken
betreffende het inlopen van de achterstanden bewerking archieven van de gemeente Krimpen
aan den IJssel. De streekarchivaris geeft aan dat er een belangrijke inhaalslag is gerealiseerd en
dat dit ambtelijk is teruggekoppeld.
De vertegenwoordigster van de gemeente Waddinxveen vraagt wanneer de bijdrage die voor het
nieuwe depot extra betaald moet worden berekend wordt. De heer Cozijn stelt voor om deze
verhoging afzonderlijk in rekening te brengen vanaf het moment van ingebruikname.
6.

Uitgangspunten begroting 2012 en meerjarenbegroting 2012 - 2015

Het Algemeen bestuur stemt in met het voorstel om de uitgangspunten van het Voorstel
financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (Openbare lichamen) van 8 maart 2011
voor de (meerjaren)begroting 2012 – 2015 te hanteren. Derhalve de 2de tranche taakstelling van
5% in 2013 door te voeren i.p.v. 2012 en een indexering van 2% toe te passen, waarbij de
besparing ten opzichte van de begrote kosten nieuwbouw depot als mogelijke bezuiniging 2013
genoemd wordt.
7.

Presentatie beleidsvisie 2011 - 2014

De streekarchivaris leidt de presentatie van de beleidsvisie 2011 – 2014 mondeling in en geeft een
Powerpoint presentatie. Het Algemeen Bestuur is positief over de richting, maakt zich wel enige
zorgen over het ambitieniveau en het tijdig kunnen inlopen van de achterstanden gerelateerd aan
de verhuizing naar Gouwepark. In het ambtenarenoverleg op 24 mei 2011 zal over de uitwerking
van de visie in concrete keuzes worden gesproken.
8.

Voorstel terugbrengen openingstijden studiezaal

Conform vastgesteld.
9.

Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 11.40 uur.
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