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1. Opening, vaststelling agenda en evt. publieksreacties 

Dhr Bakkers heet ieder welkom. Er waren geen publieksreacties op de gepubliceerde agenda.  

2. Notulen 16e vergadering d.d. 18 november 2009 

Het concept wordt na wijziging van het laatste (2
e
) puntnummer van 6 in 7 vastgesteld. 

De vice-voorzitter memoreert naar aanleiding van de notulen dat een lichte MARAP ook usance blijkt 

te zijn bij kleinere gemeenten en vele gemeenschappelijke regelingen.  

3. Voortgang tijdelijke werkgroepjes 

• Gebruikersonderzoek website: de evaluerende en wellicht laatste vergadering is nog niet 

vastgesteld, dhr De Jong verzamelt intussen vragen en verbeterpunten.  

• Digitale Historische Encyclopedie SAMH: dhr Den Boer meldt als werkgroeplid dat er nog 

steeds enige voortgang is, laatstelijk met het Goudse bedrijf Nederhorst en de Haastrechtse 

Vlistboezem. Alle commissieleden worden wel aangespoord tot intensivering van de bijdragen 

van de historische verenigingen en stichtingen.  

4. Advisering AB 10 maart 2010 

Positief wordt geadviseerd over zowel de begrotingswijziging 2010 (alleen herziening indexering) als 

de verbetering van de ambtelijke samenwerking met de archiefdienst Rijnlands Midden. Dhr Bakkers 

wordt succes gewenst in het AB. Ingestemd werd met de constatering in een memo van het afwezige 

lid Ouweneel dat sinds de vaststelling van de oorspronkelijke begroting door fusie de gemeente 

Zuidplas werd gevormd. Zijn opmerking inzake een bestemmingsreserve - reeds aanvaard in de 

primitieve begroting 2010 - wordt voor die van 2011 bekeken. 

5. Samenwerking Groene Hartarchieven 

Met belangstelling werd kennis genomen van de rapportage inzake de samenwerking binnen de 

Groene Hartarchieven alsmede de personele kengetallen (samen 19 fte t.o. de vereiste 30 fte conform 

publicaties van prov. archiefinspecteurs). Een (eerste?) vervolgstap is een ambtelijk convenant. 



6.  Actie- en discussiepunten 

• Inzake de depotplannen memoreert dhr Janzing dat de aanbestedings- en  

samenwerkingsovereenkomst in de maak zijn. In 2012 staat het Goudse pand er in het 

Gouwe Park (gem. Zuidplas). In de begroting vanaf dat jaar dient de gedeeltelijke huur te 

worden opgenomen. WAD Archief Depots B.V. te Den Haag met (bij 60% verhuur) 

bouwplannen in Alphen benaderde bestuurders weer met een nog onzeker commercieel 

alternatief, terwijl een ander aanbod hunnerzijds eerder al was afgewezen bij het 

Haalbaarheidsonderzoek van 2008. Wordt schriftelijk afgehandeld, ook Rijnlands Midden zal 

hier geen gebruik van maken.  

• De leden hebben begrip voor het per 1-1-2010 beperkt aangepaste bezoekersreglement met 

opname van algemene trends in archiefland als het slechts benutten van potloden in de 

studiezaal en legitimatie daarvoor (ook cf Rijnlands Midden). Voortaan zullen mutaties in dit 

reglement en de tarievenlijst vooraf aan de commissie worden voorgelegd.  

• Geen van de leden heeft een suggestie voor evt. wijziging van de eigen verordening. Ook de 

Zuidplasfusie en het daar voortbestaan van drie historische verbanden vergt geen aanpassing 

van art 3.  

• Alle aanwezigen laten zich dit voorjaar een evt. eerste herbenoeming (sinds 2005) door het 

DB welgevallen, dhr Jeukens meldde de vorige vergadering reeds dat niet meer te willen en 

van de structureel absente leden Van den Brink en Van Mierlo is dit onbekend. Evenals in 

2005 kan het AB later (ws. in juni) cf art. 6 uit de (her)benoemde leden een voorzitter, vice-

voorzitter en secretaris benoemen. In de volgende eigen vergadering zou dan een 

adviserende verkiezing kunnen plaatsvinden. De secretaris zal alle historische verenigingen 

etc. per mail benaderen om uit hun midden opnieuw of voor het eerst een lid te leveren en er 

max. 20 aan het SAMH verstrekken. (Dhr De Jong levert hem adressen vanuit de SCHOK.) 

Dhr Janzing zou een lid uit het Goudse basisonderwijs op prijs stellen. Zijn contacten terzake 

met Wouter Groot, directeur van de tegenover de dienst gelegen 'Daltonbasisschool voor 

Neutraal Bijzonder Onderwijs voor Gouda en omstreken' kunnen met instemming worden 

voortgezet (en max. 20 wordt dus max. 19).  

7. Rondvraag en sluiting 

Dhr Janzing doet een prille aankondiging van een kostendekkende 'Goudse doorschuifoptie', waarbij 

het SAMH de huidige vergaderzaal en de daarboven gelegen vrijwilligersruimte inlevert voor de 

Jeruzalemkapel en aangelegen vm schoolmeesterwoning. Voordelen zijn een 'ingang aan de weg' in 

een unieke ook voor tentoonstellingen te benutten locatie. De leden zien een latere adviesvraag met 

belangstelling tegemoet. 

Behoudens wijziging van de geplande AB-data (16/6 en 1/12) worden de dinsdagen 8/6 en 23/11 als 

volgende eigen vergaderdata gepland.  

 


