Notulen van de 5e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad
Vergaderdatum: 4 december 2006
Aanwezigen: P.A.H.M. Abels, T. Bakkers (vice-voorzitter), A.M. den Boer (secretaris), J.T.A. Jeukens,
J.M. de Jong, N. Jongerius, B. de Keijzer, J. van Loo (voorzitter), L.P. Ouweneel en H.J. Reijs
Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH)
(M.k.) Afwezig: G.H. van den Brink, E.N.M. van der Graaf, mw J. Nauta, J. Ooms en P. Vink
1. Opening en vaststelling agenda
Dhr van Loo heet als voorzitter een ieder en met name dhr Van Veen als 'herintreder' welkom. De
heer Van Veen houdt zich bezig met plattelandsgeschiedenis, is actief lid van het Hist. Gen.
Waddinxveen (red. tijdschrift Het Dorp Waddinxveen) en was eerder lid van de Adviescommissie
SAHM. Dhr Janzing meldt dat mw Wijbrans helaas wegens ziekte is verhinderd. De op de website en
in de studiezaal gepresenteerde agenda leidde niet tot publieksreacties.

2. Functioneren klantenraad-adviescommissie
Dit agendapunt is opgevoerd op verzoek van dhr De Keijzer, die ter toelichting de essentie van een
mail aan de secretaris verwoordt. Binnen het bestuur van de Stichting Cultuurhistorisch Overleg
Krimpenerwaard (SCHOK) is het functioneren van de klantenraad/adviescommissie SMH aan de orde
geweest. Hij peilde een gevoelen dat er onduidelijkheid bestaat over wat deze raad nu precies
inhoudt. De onderwerpen, die op de vergaderingen aan de orde komen, zijn niet altijd bepaald
'eenvoudig'. Er is zijns in ziens kennelijk sprake van een kloof tussen wat het SMH en een deel van de
mensen die deelnemen aan het overleg verwachten. Daarnaast worden nog alleen vergaderingen
belegd waarvan de data geënt zijn op AB-vergaderingen van SMH, waaraan moet worden
geadviseerd. De voorzitter herkent dit gezien de eerdere SAMH-praktijk niet, wijst op het reglement en
de mogelijkheid van meer vergaderingen als de klantenraadfunctie verder wordt ingevuld, c.q. leden
eigen onderwerpen aandragen. Dhr Bakkers attendeert op het sporen van deze intergemeentelijke
commissie met inhoud en werkwijze bij gemeentelijke adviescommissies. Besloten wordt wel dat hij in
het AB om een vergaderschema vraagt. Ook zullen dhr Bakkers en Ouweneel als proef voortaan als
subcommissie de behandeling van financiële stukken voorbereiden, zodat in de plenaire vergadering
qua tijdsbesteding andere accenten kunnen worden gelegd. Deze stukken zijn minimaal een week
voor een AB-vergadering beschikbaar.

3. Notulen 4e vergadering d.d. 20 juni 2006
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. Geconstateerd wordt dat de voorbereiding van de
plaatsing van de ideeënbus in de hal nog niet tot zichtbaar resultaat leidde.

4. Voortgang tijdelijke werkgroepjes

5. Advisering AB 18 december 2006
Geagendeerd is m.n. het Projectplan Historische Ontmoetingspunten in de bibliotheken Schoonhoven
en Waddinxveen (HOP'n). Dhr Janzing licht toe dat van de drie beoogde partners per lokatie nog
alleen de evt. betalende deelnemers (SHM en bibliotheken) zijn betrokken, maar bij de uitwerking
historische verenigingen zeker om inhoudelijke participatie wordt gevraagd. De aanwezigen hebben
vele opmerkingen en besloten wordt om deze per mail naar de secretaris te zenden, die ze geclusterd
doorgeeft aan het SMH. Dhr Ouweneel legde het openbaar concept al aan de Hist. Ver. Schoonhoven
voor. Hem lijkt het ambitieniveau te hoog gezien de begrote middelen. Voor Schoonhoven leek hem
ook gezien zijn vraagtekens bij medefinanciering door de bibliotheek een museale lokatie (Goud-,
zilver- en klokkenmuseum) een alternatief. Dhr De Jong vraagt zich hetzelfde af voor Krimpen
(streekmuseum Crimpenerhof). Dhr De Keijzer vraagt zich af of het publiek hierop zit te wachten en of
met verwijzen op internet en via folders in o.a. bibliotheken de drempel naar het SMH niet voldoende
wordt geslecht. De voorzitter signaleert dat thans in Waddinxveen de schoolbibliotheek van het
Coenekoopcollege meer aandacht voor streekhistorie heeft dan de openbare bibliotheek, wat mogelijk
het HOP-enthousiasme daar als inhaalslag verklaart. Dhr Van Veen adviseert stukken als deze van
een bijlage met afkortingen te voorzien. In het AB zal dhr Bakkers adviseren om evt. te starten met
een pilot bij Waddinxveen als reeds positief betrokken grotere gemeente en dan z.s.m. contact te
zoeken met het Historisch Genootschap.

6. Mededelingen
7. Rondvraag/sluiting
Dhr Ouweneel vraagt of en wanneer de nog in eigendom zijnde grond in Schoonhoven wordt
afgestoten. Dhr Janzing antwoordt dat het DB/AB daarover in overleg is met het gemeentebestuur van
Schoonhoven. De volgende vergadering zal voorafgaand aan een AB-vergadering of op verzoek van
leden dan wel de streekarchivaris worden gepland. Bij de aanwezigen is een voorkeur voor een
maandagavond.
(De secretaris verstrekt het SMH de voor de drie vergaderingen in 2006 getekende presentielijsten als
reiskostendeclaratie voor leden van 'buiten Gouda'.)

