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Klantenraad van het Streekarchief Midden-Holland 
 
Conceptverslag van de vergadering van maandag 1 juli 2019  
gehouden in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek te Gouda 
 
Aanwezig: Jan Suyderhoud (Ouderkerk aan den IJssel, voorzitter), Jan Willem Klein (Gouda), Johan 
Knoester (Nieuwerkerk aan den IJssel), Eef Oosterwijk (Moordrecht), Pim van der Zalm (Zevenhuizen) 
en Gert Jan Jansen (Gouda, secretaris); 
Tevens aanwezig: Sigfried Janzing (directeur SAMH) en Coretta Bakker (adj. directeur SAMH); 
Verhinderd: Janine Nauta (Krimpenerwaard), Cor Revet (Gouda), Ad van der Sloot (Gouda) en Piet 
Smit (Waddinxveen). 
 
1. Opening 
Jan Suyderhoud opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Conceptverslag vergadering van 8 april 2019. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 
Kennis wordt genomen van de schriftelijke mededelingen.  
 
4. Thema’s van de klantenraad  
a. Werkgroep website 
Coretta Bakker geeft aan de hand van een powerpointpresentatie 1 inzicht in de ontwikkelingen en 
de stand van zaken sinds het streekarchief in 2013  - minder goed voorbereid - begon aan de 
implementatie van ScopeArchive. De uitgangspunten voor de nieuwe website komen aan de orde, 
vast te leggen in het Informatieplan 2019-2022. zoals het gebruik maken van bestaande systemen 
voor de verschillende onderdelen, het optimaliseren van de metadata, het aanbieden als open data 
en het voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen2. Gegeven een aantal vragen van met name Pim van 
der Zalm wordt de informatie op een aantal punten bediscussieerd en toegelicht.  
De volgende stap is het bijeenroepen van de leden van de klantenraad die daarvoor belangstelling 
hebben getoond. Gegeven de nadere omschrijving van de gewenste functies kan offerte gevraagd 
worden voor het bouwen van de website, waarna deze nog dit jaar operationeel zou kunnen zijn. 
Vastgesteld wordt dat dit later is dan oorspronkelijk in de planning was opgenomen. Vanuit de raad 
wordt benadrukt dat het kenmerk van een planning is dat deze regelmatig geactualiseerd moet 
worden, waarbij inzicht wordt gegeven in de factoren die leiden tot aanpassing van de planning. 
b. Werkgroep ondersteuning verenigingen.  
Michaël Lucassen van SAMH zal als trekker optreden. Binnenkort gaat een datumprikker uit voor het 
eerste overleg (eind augustus/ begin september) waarin de opdracht, de taakstelling en de 
definitieve samenstelling aan de orde komt. Jan Suyderhoud en Pim van der Zalm treden toe. Eef 
Oosterwijk bespreekt participatie in zijn bestuur. 
c. Verdere digitalisering lokale/regionale kranten. 
De klantenraad stelt vast dat alleen vanuit de gemeente Zuidplas kranten zijn aangemeld; niet vanuit 
de Krimpenerwaard of vanuit Waddinxveen. Dat kan te maken hebben met het reeds aanwezig zijn 
van de digitale Goudsche en Schoonhovensche Courant, maar de laatste is na WOII niet lang meer 
verschenen. Het kan ook te maken hebben met de verwachting dat er geen gebruik van gemaakt zal 
worden. Jan Suyderhoud zal nog eens informeren binnen de Krimpenerwaard. Coretta Bakker zal ter 
informatie de gegevens toesturen van het gebruik dat wordt gemaakt van de nu aanwezige digitale 

                                                           
1 De sheets worden toegezonden aan de leden van de Klantenraad 
2 Het filmpje dat Coretta beschikbaar heeft over Transkribus wordt per mail aangeboden. 
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kranten. Ook zal zij opgave doen van de jaargangen van regionale kranten die (in papieren vorm) bij 
SAMH aanwezig zijn 
In aanvulling op het kostenoverzicht wordt van SAMH-zijde benadrukt dat daar –gegeven de 
aanwezigheid van de genoemde kranten – geen neiging is om uit bestaand budget andere kranten te 
gaan digitaliseren. Medewerking wordt wel graag gegeven aan digitaliseringsprojecten die hun eigen 
bekostiging meebrengen. Zaak is het daarbij om in de gaten te houden wat het KB/Delpher doet. 
SAMH heeft daarover info opgevraagd. Coretta geeft door welke informatie SAMH op dat punt heeft. 
Pim van der Zalm kondigt aan dat Zevenhuizen offerte gaat vragen voor digitalisering van ‘hun’ 
kranten. De hstorische vereniging heeft daarvoor budget beschikbaar. Desgevraagd geeft Sigfried 
Janzing aan een bijdrage van een sponsor op het digitale bestand zichtbaar gemaakt mag worden.  
Tenslotte besluit de  klantenraad om het thema ‘kranten’ onder te brengen bij de hiervoor 
genoemde Werkgroep Ondersteuning Verenigingen. 
 
5. Advisering aan het Algemeen Bestuur SAMH 
N.a.v. de vorige AB-vergadering geeft de directeur aan dat de discussie over de conceptbeleidsvisie 
verder gevoerd is in het Dagelijks Bestuur en niet in het Algemeen Bestuur. Er spelen nu aspecten 
(zoals opstellen PDC, reservevorming en afstemming op bedrijfsvoering van gemeenten) die 
voorwaardelijk zijn voor de beleidsdiscussie in hoeverre het archief - naast beheren en bewaren-  een 
rol krijgt in het openstellen van overheidsinformatie.  
Jan Suyderhoud stelt op basis van de AB-agenda vast dat het nu vooral om financiële zaken gaat, 
terwijl hij meer geïnteresseerd is in beleidszaken. Hij heeft recent gesproken met de nieuwe 
wethouder in de Krimpenerwaard en met enige verbazing vastgesteld dat gemeentelijk wordt 
uitgegaan van de lijn: het streekarchief moet gewoon doen wat de gemeenten opdragen en dat moet 
zo goedkoop mogelijk. Wat de burger en de verenigingen aan archiefvoorzieningen wensen lijkt geen 
rol te spelen. Daarover wil hij wel nader in discussie, maar de agenda van de AB-vergadering van 4 
juli biedt daarvoor geen aanknopingspunt. Hij vraagt zich daarom af of het nodig is daarbij als 
adviseur aanwezig te zijn. 
Sigfried Janzing wil dit punt ‘warm houden’ door een kopie toe te sturen van een artikel in het blad 
OD-magazine over de rolverdeling tussen de gemeente en hun archiefdienst binnen de komende 
Wet Open Overheid. 
 
6. Huishoudelijke zaken 
a. Voordracht tot aanwijzing plv. voorzitter (vacature- De Kruijf) 
Geheel conform de adequate procedure de vorige keer draagt de Klantenraad het afwezige lid Piet 
Smit voor ter benoeming tot plv. voorzitter. 
b. Excursie voorafgaand aan najaarsvergadering 25 november. 
De Klantenraad stemt in de suggestie van de directeur dat hij voor een bezoek eerst het RHC 
Rijnstreek en Lopikerwaard polst. Mocht dat niet kunnen, dan probeert hij het Regionaal Archief 
Dordrecht, terwijl het Utrechts Archief daarna als optie volgt. In de voorbereiding worden de vragen 
genoemd die in Midden-Holland spelen. De leden kunnen voorafgaand aan het bezoek ook andere 
vragen formuleren die dan aan het te bezoeken archief worden overgebracht. 
 
7. Rondvraag en sluiting 

 Pim van der Zalm meldt dat de historische verenigingen in de Zuidplas van hun gemeentebestuur 
op harde schijf de luchtfoto’s vanaf 2010 krijgt die de gemeente heeft laten maken. Hij wil graag 
weten wat de vereniging daar nu mee kan of mag. Moet de gemeente dergelijke foto ’s niet 
(tevens) overgedragen aan SAMH? De klantenraad brengt de vraag onder bij de Werkgroep 
Ondersteuning Verenigingen. 

 Jan Suyderhoud sluit rond 21.50 uur de vergadering. 
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Actielijst 

   

0 Concept-verslag uitbrengen GJJ 

4a Kopie PPT presentatie naar KR Coretta  

4a Bijeenroepen werkgroep website  Coretta 

4b. Bijeenroepen werkgroep ondersteuning verenigingen (WOV) Michaël 

4c. Gegevens over gebruik gedigitaliseerde kranten bij SAMH naar KR Coretta 

4c Gegevens over op papier aanwezige regionale kranten naar KR Coretta 

4c. Digitalisering kranten agenderen in WOV Michaël 

5. Kopie artikel in OD magazine naar KR Coretta 

6a Piet Smit vragen of hij benoeming aanvaardt Sigfried 

6b. RHC R& L benaderen voor bezoek op25 november Sigfried 

7. Mogelijkheden gemeentelijke luchtfoto’s agenderen in WOV Michaël 

 
 


