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1. Opening
Dhr Bakkers heet iedereen welkom op de zolder van de vm schoolmeesterswoning en met beamer. (De
vergaderstukken zijn voor het eerst alleen per mail verstrekt.)
2. Notulen 22e vergadering d.d. 21 november 2011
Het concept wordt vastgesteld.
3. Advisering AB 5-4-2012
- voorstel tot onderzoek evt. fusie SAMH-RM. Dhr Van der Graaf constateert dat de stuurgroep
geen vaste voorzitter kent. Op de vraag van dhr Ouweneel of in de RM-stukken ook wordt uitgegaan
van maximaal neutraliteit van kosten antwoordt dhr Janzing positief onder de kanttekening dat daar
anders dan bij de gemeenschappelijke regeling SAMH nog ontvlechting met de centrumgemeente i.c.
Alphen aan den Rijn zou moeten plaatsvinden. Fusiekosten incl. die van de extern adviseur dienen uit
de eigen begrotingen te worden gedekt. Dhr Janzing signaleert dat er bij RM geen adviescommissie is.
Die van SAMH wil tussentijds op de hoogte worden gehouden. Het advies is positief.
- begrotingswijzigingen 2011 en 2012. Het advies is positief met wel de kanttekening dat voortaan
met addenda zou kunnen worden volstaan.
4. Informatie- en actiepunten van de directeur
- svz depotontwikkeling Gouwepark (Zuidplas). Er is uitstel vanwege aanpassingen voor het
definitief ontwerp, doordat er geen museaal depot komt. Ontwikkelaar Gouda koos voor een nieuwe
en externe projectleider, overigens tevens de SAMH-adviseur.
- svz Jeruzalemkapel. Tot medio mei was de huur al eerder verlengd. Dan wordt ook meer
duidelijkheid van de zijde van de gemeente Gouda als verhuurder verwacht.
- correspondentie over terugbrengen van aantal open avonden. De commissie gaat akkoord met de
concepten mits deze nog worden aangevuld met een passage over de geringe bezoekcijfers.
5. Rondvraag
- dhr Van Veen deelt mee om medische redenen zijn activiteiten te moeten beperken, vanwege
landelijk werk ook minder als archiefgebruiker van specifiek SAMH te functioneren en dus te hebben
besloten om zijn lidmaatschap met deze vergadering te beëindigen. De voorzitter zegt hem namens
allen dank voor zijn bijdragen en de secretaris vraagt het HG Waddinxveen om een
opvolgingssuggestie.
- dhr Den Boer, ook lid van de hist. ver. Capelle aan den IJssel (HVC), meldt dat daar publiek en tot in
het HVC-jubileumboek 1987-2012 toe sprake is van een verschil van inzicht tussen de gemeente
Capelle aan den IJssel, het Gemeentearchief Rotterdam (GAR), waarin Capelse archieven zijn
gedeponeerd, en de HVC. Die gemeente zei de overeenkomst met het GAR op en is voornemens op
het archiefbeheer openbaar aan te besteden aan een organisatie of bedrijf die/dat het goedkoper doet.
Hij vraagt of de organisatie SAMH daarbij ook in beeld zou kunnen komen. Dhr Janzing zegt zelfs
niet informatief benaderd te zijn. Overigens kent SAMH als gemeenschappelijke regeling alleen
deelnemende gemeenten en is slechts sprake van een dienstverleningsovereenkomst met het ISMH.
6. Sluiting

De volgende vergadering wordt gepland op maandag 2 juli 2012, voorafgaand aan de AB-vergadering
van 5-7-2012. De vergaderdatum voorafgaand aan het AB van 6-12-2012 zal later worden vastgesteld.

