
Streekarchief Midden-Holland 
Concept-notulen van de 24e vergadering van de Commissie van Advies 

tevens Klantenraad 
Vergaderdatum: 2 juli 2012 
 
Aanwezigen: T. Bakkers (vz), A.M. den Boer (secretaris), N. Jongerius, E. Oosterwijk, C.W. Stigter, 
en W.J.J. van der Zalm 
Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH) 
(M.k.) afwezig: E.N.M. van der Graaf (vice-vz), E. Bodenstaff, W. Groot, mw J. Nauta, L.P. 
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1. Opening en mededelingen 
Dhr Bakkers heet vijf anderen van de thans twaalf leden welkom op de zolder van de vm 
schoolmeesterswoning. De secretaris zal SAMH verzoeken om de notulen van de 22e en 23e 
vergadering op de site te plaatsen en de vertegenwoordigingen vanuit Krimpen a/d IJssel en 
Waddinxveen te wijzigen in ‘vacature’; met beide verenigingen houdt hij contact over suggesties. Dhr 
G. Bink te Nieuwerkerk aan den IJssel werd recent bij zijn pensionering bij Van Lee & Everdingen 
(bureau voor archiefbeheer) geridderd en daarbij kwam ook in de media dat hij van 1989-2002 
secretaris was van de adviescommissie van het streekarchief Midden-Holland (m.z. toenmalige 
streekarchief Holland Midden). Dhr Janzing feliciteerde hem en vernam van zijn bereidheid om bij 
gelegenheid in de adviescommissie van nu plaats te nemen. De verordening met het ‘ten hoogste 20 
leden’ in Artikel 3 verzet zich niet tegen uitbreiding, dhr Bink is minstens lid van de HVN. Hij wordt 
om te beginnen als gast uitgenodigd voor de volgende vergadering, waarna voordracht aan het DB kan 
plaatsvinden.  
 
2. Notulen 23e vergadering d.d. 2 april 2012 
Het concept wordt vastgesteld.  
 
3. Advisering AB 5-7-2012 
- dhr Bakkers citeert uit de besluitenlijst van 5 april dat op zijn vraag in dat vorige AB of er na de evt. 
fusie (direct) een gelijk bijdragesysteem voor gemeenten komt, is geantwoord dat dit nog een 
onderwerp van onderzoek wordt. 
- bijlage ontwikkeling Gouwedepot v.k.a. 
- scenario’s bezuinigingen v.k.a., waarbij de voorzitter zorgen zal doorgeven om de huidige 
onduidelijkheid en het evt. gedeeltelijk verslechteren van het toekomstig dienstverleningsmodel. De 
commissie is benieuwd of het AB voor de afgesproken 5% bezuiniging van 2013 persisteert bij uitstel 
middels een latere huisvestingsoplossing/c.q. voor 2013 putten uit de reserve kiest dan wel een 
personeelsvacature zal ‘bevriezen’.  Dhr Van der Zalm acht sinds de AB-keus van bezuinigen op 
huisvesting de geboden alternatieven te huisvestingsgedreven en zag liever een dienstverleningsmodel 
als uitgangspunt. Het ambtelijk voorgestane model met meer samenwerking met de Bibliotheek Gouda 
kent een zonering, ook binnen het aanbod van SAMH. Waar voor gebruikers van slechts microfiches 
e.d. de openingstijden dan zouden worden verruimd tot die van de Bibliotheek, zouden gebruikers van 
archiefstukken en van de librije worden geconfronteerd met 100% opslag in het Zuidplasdepot, daags 
van te voren digitaal (en ruimer) aanvragen en raadpleging in een aparte ruimte in de Bibliotheek in 
presentie van een archiefambtenaar. Een verrekeningsmodel tussen SAMH en de Bibliotheek is nog 
even open als haar toekomstige huisvesting. Overigens poneert dhr Janzing ook de mogelijkheid van 
na de fusie bijv. Alphen als frontoffice voor raadplegers van originali. Dhr Stigter verwijst naar het 
jaarverslag 2011 voor aantallen bezoekers en aangevraagde stukken. (913 personen brachten 2649 
bezoeken, een deel van hen vroeg 7035 archiefstukken aan.) T.a.v. het nu ambtelijk voorgestane 
verlaten van ook het moderne depot aan de Patersteeg binnen 20 jaar attendeert de secretaris op de 
kapitaalvernietiging van gemeenschapsgeld. 
- jaarrekening 2012: hierover wordt positief geadviseerd met een redactionele opmerking over de 
HOP’s in de Krimpenerwaard en de informatie dat de rol van hoofdgebruiker van de Jeruzalemkapel 



c.a. inderdaad in 2012 al is gereduceerd tot die van huurder van ruimten daarin van de gemeente 
Gouda. 
- begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016: hierover wordt positief geadviseerd net zoals de 
raden van de aangesloten gemeenten dat al deden (m.u.v. de kanttekening van Waddinxveen dat de 
indexering geen 2,00 maar 1,96% moet zijn). Dhr Bakkers informeert naar de achterstanden in 
overbrenging van overheidsarchieven ouder dan 20 jaar, wachtend op het Zuidplasdepot. (Beleidsvisie 
2011-2014: niet bij SARM, bij SAMH nog 1.000 m1 van voor 1991, voor 2014 weg te werken.) 
- Nota reserves en voorzieningen: deze wordt v.k.a. 
- Publieksjaarverslag 2011: op het concept worden enkele redactionele tips gegeven en dhr Janzing 
wordt verzocht om een definitief exemplaar ook naar de nabestaanden van de overleden heer De Jong 
(Adviescie) en mevrouw Visser (Vriendenstichting) te zenden. Geadviseerd wordt om het jaarverslag 
als dat definitief is z.s.m. op de website te zetten, net zoals dat nog moet gebeuren met dat van 2010. 
 
4. Rondvraag 
Dhr Oosterwijk vraagt om een informatief stukje over het SAMH voor in het blad van de HVM en evt. 
andere verenigingen en stichtingen. Dhr Janzing geeft dat verzoek door aan mw Wijbrans (ext. 
dienstverlening en communicatie). Hij memoreert de zichtbare samenwerking met die verbanden in 
2011 met ‘200 jaar BS’, verdere concrete mogelijkheden als het komen houden van een lezing en de 
optimalisering van het relatiemanagement met de 20 (!) historische verenigingen, etc. in het domein 
van SAMH in het algemeen. Dhr Van der Zalm informeert naar het aantal DB-vergaderingen: zes per 
jaar. 
 
5. Sluiting 
De volgende vergadering wordt gepland op maandag 3 december 2012, voorafgaand aan de AB-
vergadering van 6-12-2012.  


