
Notulen van de 12e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad 

Vergaderdatum: 9 juni 2008 

 

Aanwezigen: J. van Loo (voorzitter), T. Bakkers (vice-voorzitter), A.M. den Boer (secretaris), J.T.A. 

Jeukens, J.M. de Jong, mw J. Nauta en W.J.J. van der Zalm 

Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH) 

(M.k.) Afwezig: G.H. van den Brink, E.N.M. van der Graaf, N. Jongerius, J. Ooms, L.P. Ouweneel, H.J. 

Reijs, C.W. Stigter, C.J. van Veen, P. Vink en mw C. Wijbrans (SAMH) 

 

1. Opening, vaststelling agenda en evt. publiekreacties 

 

Dhr Van Loo heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn n.a.v. de ter 

inzagelegging van de agenda - deze keer niet op de site geplaatst - geen publieksreacties. 

 

2. Notulen 11e vergadering d.d. 10 maart 2008 

 

Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr Janzing verstrekt n.a.v. een actiepunt de aanwezigen 

een acquisitieprofiel voor archieven en collecties; dit zal worden gevolgd door een acquisitieplan. 

 

3. Voortgang tijdelijke werkgroepjes 

• Gebruikersonderzoek website: mw Wijbrans is het nog niet gelukt om een eerste 

bijeenkomst te organiseren met de leden De Jong en Van der Graaf (en voor de eerste 

bijeenkomst ook Van Loo). Terzake vond het laatst op 4 juni mailcontact plaats. Dhr De Jong 

ervaart de gang van zaken als bedroevend en is bang dat de inbreng in een te laat stadium 

komt: het herontwerp van de website wordt wel in 2008 uitgevoerd. Dhr Janzing neemt dit 

mee naar het MT.  

• Digitale Historische Encyclopedie SAMH: Loopt, het werkgroepje (mw Radstaat met de 

leden Ouweneel en Den Boer) had na 26 februari geen bijeenkomst gepland.  

4. Advisering AB 

 

Dhr V.d. Zalm constateert dat de Beleidsbegroting 2009 als overheidsbegroting meer activiteiten- dan 

taakgericht is en bepleit voor de toekomst een meer bedrijfsmatige insteek. Dhr Janzing antwoordt de 

wens i.h.a. te begrijpen, maar geeft ook aan dat DB/AB met het huidige model geen moeite hebben; 

hij verwijst verder naar kwaliteitszorg en jaarverslagen. Het ISMH ondersteunt met haar expertise 

inzake overheidsfinanciën het SAMH met begroting en jaarrekening. 

Vanuit de commissie wordt bij de paginagewijze behandeling van: 

- p. 3 opgemerkt dat begroting en begrotingsjaar 2007 m.z. begroting en begrotingsjaar 2009; 

- p. 11 door dhr Bakkers gevraagd naar de concrete overdraagbaarheid van BAM naar de andere 

gemeenten dan Gouda; dhr Janzing verwacht dat dit het eerste bij de ook museale HOP-gemeente 

Schoonhoven het geval kan zijn; 

- p. 12 door de secretaris gesuggereerd om met een voetnoot aan te geven wat de recente Goudse 

besluiten inzake de Cultuurcluster zijn: de evt. realisatie van het Cultureel Kwartier werd op de lange 

baan geschoven.; 



- p. 13 door mw Nauta de SCHOK en een evt. HOP in het streekmuseum node worden gemist en ook 

vraagt zij zich af of de belangstelling uit Nederlek qua hardheid al vermeldenswaard was. Dhr Janzing 

zegt aanpassing en een vervolg op eerdere gesprekken met de Crimpenerhof toe. 

- p. 17 algemeen geconstateerd dat de effecten van de gewenste depotbouw begrijpelijkerwijs nog 

niet in de primitieve begroting 2009 zijn weergegeven. 

Dhr Bakkers zal in het AB inzake de Beleidsbegroting 2009 positief adviseren. 

Dhr Janzing verstrekt de aanwezigen een kopie van de concept-jaarstukken 2007. De subcommissie 

Bakkers/Ouweneel zal de advisering in het AB voorbereiden. De andere aanwezigen geven bij 

voorkeur per mail en via de secretaris tijdig vragen en tips door. 

 

5. Actie- en discussiepunten 

• Om opvolging van dhr De Keijzer vanuit de nog jonge Historische Vereniging Bergambacht 

(2006) is door dhr Bakkers aan die vereniging verzocht: hij verwacht binnen drie maanden een 

resultaat.  

• In de context van het onderhoudsplan voor het van Gouda gehuurde pand Groeneweg 30/32 

besprak dhr Janzing met de afdeling Vastgoed van die gemeente een aanpassen van de hal, 

zoals door een bezoekster gesuggereerd. Zij ontvangt nu z.s.m. een statusbericht.  

6. W.v.t.t.k. 

• Dhr Bakkers verzoekt om verhoging van de lichtsterkte op minstens één lokatie in de 

studiezaal; dit t.b.v. het door bezoekers fotograferen van stukken. Geconstateerd wordt dat 

thans zowel lichtsterkte als camera's wisselen, maar dhr Janzing beziet een eenvoudige 

aanpassing.  

• Inzake het Haalbaarheidsonderzoek depot verstrekt dhr Janzing de aanwezigen een kopie 

van het schriftelijke antwoord van het DB dd 27 mei 2008 op vragen uit het AB van 12 maart 

2008. De informatie wordt aan het rapport toegevoegd.  

7. Volgende vergaderdatum 

 

Deze wordt per mail en telefoon vastgesteld wanneer de volgende datum van een AB-vergadering 

bekend is dan wel commissieleden voldoende eigen onderwerpen aandragen. 

 

8. Rondvraag/sluiting 

• Dhr Van der Zalm ziet graag dat in opdracht van gemeenten gemaakte (gebouwen)foto's voor 

WOZ-taxaties voor de historie bewaard blijven. Dhr Janzing zal de Groene 

Hartarchiefinspectie hierop attenderen.  

• Dhr Janzing informeert naar het op 12 februari voorgenomen bezoek van de heren Bakkers 

en De Jong aan het excellerende Stadsarchief Vlaardingen: dit vond nog niet plaats.  

• De secretaris vernam van dhr Vink dat deze zich wil laten vervangen door dhr E. Oosterwijk; 

deze zal hem zo mogelijk de eerstvolgende vergadering als gast vergezellen.  

 


