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1. Opening 

Dhr. Bakkers heet iedereen welkom in de vergaderzaal bij de Jeruzalemkapel. 

 

2. Notulen 20
e
 vergadering d.d. 18 april 2011  

Het concept wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen deelt dhr. Van der Graaf  mede 

dat de oude website via Google nog steeds kan worden bezocht. Dhr. Janzing zegt wederom 

toe dit na te gaan.  

 

3. Advisering AB d.d. 15 juni 2011  

Jaarstukken 2010.  

Dhr. Janzing reikt een memo uit die dient ter nadere toelichting op de jaarstukken. De grond 

in Schoonhoven (waarvoor destijds plannen waren voor een nieuw archief) is afgewaardeerd 

met € 91.101 wegens bestemmingswijziging tot tuin door de gemeente Schoonhoven. Het DB 

heeft besloten een planschadeprocedure in te stellen. Door deze afwaardering werd de 

oorspronkelijke prognose van een positief resultaat omgebogen tot een negatief resultaat.  

Voor het programma Waterwolf is € 150.000 beschikbaar voor de participanten archief, 

bibliotheek en museum. Op de vraag van dhr. Ouweneel waarom de gemaakte kosten ad € 

22.073 in 2010 niet ten laste van dit bedrag zijn gebracht, antwoordt dhr. Janzing dat de 

andere participanten voor hun activiteiten in 2010 ook geen aanspraak op dit budget hebben 

gemaakt. 

De reserve materiële verzorging ten behoeve van het inlopen van bijzondere achterstanden 

wordt de laatste jaren onvoldoende ingezet. Dit jaar wordt een plan van aanpak gemaakt. Op 

de vraag van dhr. Ouweneel m.b.t. niet raadpleegbare stukken antwoordt dhr. Janzing dat hij 

komt met een notitie over “scanning on demand”, waarin ook de kostendekking daarvan aan 

de orde komt.       
De onderhoudsbegroting van 2008 is gezien de verschuivingen in de huisvesting nu al 

achterhaald. Komt herijking. 

Begroting 2012. 

Namens dhr. Den Boer wordt opgemerkt dat in de begroting geen rekening is gehouden met 

aanwas van het archief (deel gemeenten voldoet niet aan overbrengingstermijn van 20 jaar). 

Dhr. Janzing antwoordt hierop bevestigend. Gezien de opgelegde bezuinigingen zet hij 

vraagtekens bij de haalbaarheid daarvan. Maar net als de gemeenten dient het archief ook uit 

te gaan van hogere inwonersaantallen → begroting 2013! 

In de kosten voor het nieuwe depot is opgenomen afschrijving en rente voor de aanschaf van 

stellingen. Dit op basis van een af te sluiten lening, terwijl die gemakkelijk uit eigen middelen 

betaald kunnen worden (voordeel renteverschil tussen te lenen en uitgeleend geld). 

Daarenboven is het in deze begroting (op één uitzondering na) niet gebruikelijk intern rente 

toe te rekenen. Zie Specificatie materiële activa op pagina 29. Niet in de kosten voor het 

nieuwe depot is opgenomen een bedrag voor het beperkt openstellen van het archief in de 

verhuisperiode. Als de medewerkers maximaal ingezet moeten worden voor de verhuizing 



zou het archief maandenlang gesloten worden. Tijdelijke inhuur van extra personeel ten laste 

van het verhuisbudget (te dragen door de deelnemende gemeenten) maakt een beperkte 

openstelling mogelijk. 

Laatste tranche bezuiniging 2013. Volgens dhr. Janzing komt de betreffende werkgroep met  

een Proces-beleidsplan met ideeën over ruimte besparing en een nieuw dienstverlenings-

model. De vraag hierbij is in hoeverre het archief wordt uitgeplaatst (naar het depot). Het 

moeten reserveren van stukken wordt, verwoord door dhr. Van Veen, als klantonvriendelijk 

gekenmerkt. Bij totale uitplaatsing kan de huidige werkwijze gehandhaafd blijven. Dhr. 

Janzing is van mening dat gezien de educatieve functie van het archief totale uitplaatsing 

minder wenselijk is. In september komt een notitie over de voor- en nadelen van uitplaatsing. 

 

4. Actie- en informatiepunten 

Depotontwikkeling. Op 6 juli a.s. zal de samenwerkingsovereenkomst worden getekend. Door 

de opgetreden vertraging zal het depot pas in 2013 betrokken kunnen worden. Dit zal al leiden 

tot een begrotingsaanpassing voor 2012, aangezien ingebruikname in oktober 2012 is begroot. 

Gezien de bovenvermelde mogelijke totale uitplaatsing wordt gevraagd of het conceptplan 

nog aanpasbaar is. Volgens dhr. Janzing is dat waarschijnlijk nog mogelijk. 

Jeruzalemkapel. Met het gebruik daarvan zijn hoge exploitatiekosten gemoeid. De vraag is of 

het archief de huur wel moet verlengen. Dit wordt bezien in het kader van het totale 

huisvestingsplaatje. Voorshands zijn de ruimten zeer basaal ingericht. 

Bestuursnotulen op de website. Is nog niet gebeurd, zal voor de volgende keer wel 

plaatsvinden. 

 

5. Rondvraag 

Dhr. Van Veen stelt dat de oorspronkelijke ordening van het archief is verstoord door het 

treffen van een thematische ordening. Dit klopt volgens hem niet met de Archiefwet. Hij 

waarschuwt voor dit probleem bij komende herinventarisaties. Dhr. Janzing wil deze 

specifieke case per mail van hem ontvangen. 

Dhr. Janzing deelt een concept-brief uit over de vermindering van de openstellingsuren van de 

studiezaal als gevolg van de bezuinigingsoperatie. Aangezien het archief op woensdag de 

minste bezoekers trekt, is besloten op die dag dicht te gaan. Verdere reductie tot 20 uur 

openstelling zou de dinsdagavond doen sneuvelen, hetgeen door de klantenraad onwenselijk 

wordt geacht. Na enige tekstuele wijzigingen wordt accoord gegaan met de brief. 

Dhr. Janzing deelt daarna een folder uit over een verhalenwedstrijd voor volwassenen en 

kinderen. Dit wordt georganiseerd in het kader van 200 jaar Burgerlijke Stand. De 

mooiste/meest bijzondere inzendingen zullen worden geëxposeerd in de Jeruzalemkapel 

(opening op de Groene Hart Archieven Familiedag op 22 oktober 2011). De folders gaan naar 

historische verenigingen, scholen, Hoppen etc. 

 

6. Sluiting 

Om ± 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarbij hij meldt dat de volgende 

vergadering plaatsvindt op 21 november met dien verstande dat we mogelijk eerder bijeen 

moeten komen. 

 


