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1. Opening en mededelingen 

Dhr Bakkers heet de aanwezigen op deze maandagavond welkom in de zaal tegen de Jeruzalemkapel. 

 

2. Notulen 27e vergadering d.d. 2 juli 2013 
Het concept wordt vastgesteld onder aantekening van dhr Oosterwijk dat de 1e paal voor het 

Gouwedepot niet op 3 juni, maar op 3 juli werd geslagen. De geplande presentatie over het toezicht op 

nog niet-overgebrachte (inter)gemeentelijke archieven is uitgesteld. Op het verzoek om voor deze 

vergadering aan de secretaris input voor een sprekers- en demonstreerderslijst te mailen gaf alleen nog 

dhr Van der Zalm gevolg: vanuit de stichting OZM kan een oudere mevrouw een demo wol spinnen 

geven. De vraag wordt herhaald. 

 

3. Advisering AB 4 december 2013 

- Begrotingswijzigingen 2013 en 2014: dhr Ouweneel vraagt zich af waarom voor de te huren ruimte 

in de chocoladefabriek wel en voor die in het Gouwedepot geen onderhoudskosten worden geraamd. 

Volgens dhr Janzing zitten die kosten in het eerste geval (nog?) niet in de huur en in het tweede geval 

wel, harmoniseren daarvan is wenselijk. Ook acht dhr Ouweneel de inhuur voor ‘verhuisexpertise’ 

hoog. Deze term betreft de projectleiding voor het veel bredere verhuis- en inrichtingsgeheel. 

- MARAP 2013-2: dhr Ouweneel heeft vragen bij de nieuwe reserve heraanschaf inventaris voor het 

nieuwe depot. Verduidelijkt wordt dat dit alleen de opbergstellingen betreft, die net zoals in de oude 

depots gebouwgebonden zijn. Opname is mede op de vraag van de accountant of gezien de turbulente 

tijden de voorziene zeg 40 jaar gebruik en huur van het Gouwedepot wel gegarandeerd is. 

- memorandum evt. fusie met Streekarchief Rijnlands Midden (SRM): dhr Janzing licht toe dat de 

belangrijkste reden van het kostenverschil en dus het niet  ‘mee kunnen gaan’ van SRM in de verkapte 

subsidie c.q het minder doorberekenen van de centrumgemeente Alphen a/d Rijn zit (cf Gouda tot 

voor enkele jaren geleden). Dhr Den Boer vraagt of de zinsnede uit de vorige notulen ‘samenwerken 

middels website en depot wordt uiteraard voortgezet’ nog geldt. Dit is voor het depot zekerder dan 

voor de website, aldus dhr Janzing. De commissie beseft niet te kunnen adviseren aan het AB SRM 

(zonder adviescie). Gezien de beperkte scope van vraag en antwoord inzake een evt. fusie kan de 

vergadering zich een vervolgvraag vanuit het AB SAMH voorstellen. 

Dhr Bakkers zal het AB bijwonen en over alles positief adviseren.   

 

4. Ontwikkeling Gouwedepot en Buytenerf 
Uit de media vernamen de leden al van het trieste faillissement van bouwbedrijf Slavenburg, o.a. 

bouwer van het depot, in oktober. Na ca 1,5 maand stilstand is de bouw hervat, nu als onderdeel van 

bouwbedrijf Van Erk, aldus dhr Janzing. Een nieuwe planning is nog niet beschikbaar. In elk geval 

wordt de verhuizing van de studiezaal naar het Buytenerf nu losgekoppeld van de verhuizing van de 

depots naar het Gouwepark. Vertraging lijkt voor ook Gouda als verhuurder van beide geen groot 

bezwaar. V.w.b. de ‘chocoladefabriek’ is de door de leidende Bibliotheek Gouda geplande opening op 

28 februari, waarbij het SAMH zoals al was voorzien er medio april/mei in zal trekken. 

Na een voorbespreking op 12 september tussen dhr Janzing, mw Wijbrans en secr. is gevraagd om 

deelnemers voor één of twee subgroepje(s) voor de migratie (vnl communicatie en 

dienstverleningsmodel). De respons was royaal. Voor ‘vroeg of laat’overdag gaven zich op de heren 

De Kruijff, V.d. Zalm, V.d. Graaf, Ouweneel, Bakkers en Den Boer. (De heren Oosterwijk en Stigter 

zouden evt. wel ’s avonds kunnen, maar dat is bezwaarlijk voor de betrokken medewerksters.) Op 6 



november (vanaf 16 uur) is een eerste bespreking geweest met door omstandigheden van SAMH 

alleen dhr Janzing. O.a. is gemeld dat een delegatie medewerkers een werkbezoek zou brengen aan het 

ook in het voorjaar van 2014 verhuizend Archief Eemland in Amersfoort, deels werkend met 

‘publieksvrijwilligers’ als gastvrouwen/-heren. (Zoek voor meer informatie op dat woord op 

www.archiefeemland.nl, ook verder interessant.)  

Voor een volgende uitnodiging aan het zestal wacht secr. op mw Wijbrans. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

De volgende vergadering wordt gepland op de dinsdag voor het eerstvolgende AB. Zodra de AB-

agenda voor 2014 bekend is mails secr. deze door. 

http://www.archiefeemland.nl/

