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1. Opening en mededelingen 

Dhr Bakkers heet de aanwezigen voor het laatst welkom in de studiezaal aan de Groeneweg. Een 

speciaal welkom is er voor mevr. A.K. Tiggelman-Hoekema, die i.p.v. dhr E.N.M. van der Graaf de 

Historische Vereniging ‘Lekkerkerk door de Tijd’ zal vertegenwoordigen. 

 

2. Notulen 28e vergadering d.d. 2 december 2013 
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Advisering AB 2 april 2014 

De Bestuurlijke klankbordgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden-

Holland vraagt invulling van een bezuiniging van 5,31% voor 2015, analoog aan de neergang van het 

gemeentefonds. De commissie stemt unaniem in met het voorstel aan het AB om in overleg met de 

gemeenten de bezuinigingsdiscussie uit te stellen tot het najaar. De motieven van de reeds geleverde 

inspanningen 2011-2014, de verhuisoperaties en de onduidelijkheden ter zake worden begrepen. 

Dhr Bakkers zal het AB bijwonen en positief adviseren over het voorstel. Dhr Janzing kan zich 

daarnaast ook een taakverbreding van de dienst voorstellen, waarbij er bijv. een centrale scanstraat 

komt voor inkomende post van de gemeenten. 

 

4. Ontwikkeling Gouwedepot en Buytenerf 
Dhr Janzing memoreert de verhuisplanning zoals deze onder meer ook staat gepubliceerd op de 

website. De commissie betreurt het voor het publiek dat er i.t.t. in de oorspronkelijke planning nu drie 

maanden (3 mei- 4 aug.) geen archiefstukken te raadplegen zijn en dat dit al sinds november geldt 

voor de kaartencollectie. Dhr Janzing verwijst naar nog langere perioden bij andere archiefdiensten in 

zo’n situatie en naar extra vertraging door de overmacht door het later aanbrengen van de liften op het 

Gouwepark. Gezamenlijk wordt geconstateerd dat het ook niet voor 100% zeker kan zijn dat alle 

beperkingen per 5 augustus zijn opgeheven, bijv. vanwege klimaateisen in een nieuw betonnen pand. 

Dhr De Kruijf, bekend met de 1e oplevering van het depot per 2 mei, vraagt naar de datum van de 

laatste oplevering. Dhr Janzing heeft deze niet paraat. 

De heren De Kruijf, Ouweneel, Bakkers en Den Boer als tijdelijke subcommissie hebben maandelijkse 

voortgangsbesprekingen met dhr Janzing en wisselend andere medewerkers. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

De volgende vergaderingen worden gepland op dinsdag 1 juli en woensdag 3 december (voor de AB’s 

van 2 juli en 4 december). 

Aangezien de zittingsperiode van de leden met die van de gemeenteraad verstreek zal dhr Janzing aan 

het DB voorstellen alle leden te (her)benoemen. Het AB dient de voorzitter, vice-voorzitter en 

secretaris aan te wijzen. Door het vertrek van dhr Van der Graaf worden dat nu de heren Bakker, 

Ouweneel en Den Boer. Dhr Janzing zal ook hiervoor zorgen, alles conform de artikelen 5, 6 en 8 van 

de verordening. De secretaris zal z.s.m. de website laten aanpassen. 

 

* sprekers- en demolijst: wolspinnen mw ... van OZM, pp-presentaties IJsselveren: Theo Bakkers van 

Ouderkerck; ijsselsteenplaats Klein Hitland en dorpskerken Nieuwerkerk en Zevenhuizen: Adri den 

Boer van HVN 

 

 


