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1. Opening 

Dhr Bakkers heet iedereen welkom in de studiezaal. Hij staat stil bij het door ziekte overlijden op 9 

maart 2011 van het lid Jan Maarten de Jong (1951) uit Krimpen aan den IJssel. De voorzitter 

memoreert diens bovengemiddelde inzet en betrokkenheid in de commissie en in andere verbanden. 

Ter nagedachtenis van de overledene wordt een minuut stilte in acht genomen.  

 

2. Notulen 19e vergadering d.d. 23 november 2010 
Het concept wordt vastgesteld onder aantekening dat de rondvraag niet punt 8, maar punt 6 was.  

 

3. Voortgang werkgroepjes 

- Gebruikersonderzoek website: de evaluerende en wellicht laatste bijeenkomst is nog steeds niet 

vastgesteld, dhr De Jong verzamelde intussen vragen en verbeterpunten. Door zijn ziekte en overlijden 

bleef contact met mw Nolen van Rijnlands Midden (RM) uit. Besloten wordt met te volstaan met het 

andere werkgroeplid, dhr Van der Graaf, c.q. de werkgroep te wijzigen in een contactpersoon. 

- Thema’s/Digitale Historische Encyclopedie SAMH: alle commissieleden worden weer 

aangespoord tot intensivering van de bijdragen van de historische verenigingen en stichtingen.
1
 Dhr 

Ouweneel vraagt of de intussen geplande integrale digitale presentie van de HEK op de site dit voor de 

plaatsen in de Krimpenerwaard niet overbodig maakt. Volgens werkgroeplid Den Boer is dat wat 

anders en kan bij de lemma’s (ook veel minder dan HEK-artikelen) daardoor hoogstens een deel van 

de literatuurverwijzingen evt. een link worden. Overigens is het direct op de SAMH-site plaatsen van 

de HEK van de stichting HEK afwijkend van het beleid van het SAMH bij het digitaliseren van De 

Schatkamer van de Vriendenstichting, die naar Goudanet werd verwezen. Dhr Janzing vraagt aan dhr 

Van ’t Riet (RM) een en ander breder te bezien en komt er dan op terug. 

 

4. Advisering AB 20 april 2011 

Dhr Janzing attendeert er op dat er, zoals ook blijkt uit het memo voor punt 7 van het AB, intussen 

sprake is van een ‘Ambtelijk overleg deelnemende gemeenten’. Dat besprak op 14 april de financiële 

stukken van het DB voor deze AB-vergadering ook al (instemmend) voor.  V.w.b. de eigen commissie 

kwam de financiële subgroep Ouweneel/Bakkers niet vooraf bijeen. Vanwege (verplaastste) HOP-

activiteiten van  voorzitter Bakkers zal in zijn plaats secretaris Den Boer het AB van max. 1 uur (incl. 

pp-presentatie van dhr Janzing) bijwonen. 

- Begrotingswijziging 2011. Geadviseerd wordt tot vaststelling, al wordt de diversiteit aan 

kleine verlagingen van punt 4 van administratieve aard geacht. De vraag van dhr Ouweneel 

waarom niet bezuinigd wordt op functie 3 categ. 3.4 ‘materiële verzorging’ gezien de 

onderuitnutting in 2009 wordt door dhr Janzing beantwoord met het feit dat het bedrag een 

fusie-afspraak betreft en de jaarlijkse benutting verschilt. De secretaris constateert dat in de 

meerjarenbegroting nog geen rekening is gehouden met inkomsten vanwege de in de concept-

beleidsvisie verwachte aanwas van overheidsarchieven door voor alle gemeenten te gaan 

voldoen aan de termijn van 20 jaar. 

- Actualisatie raming kosten nieuwbouw depot. Dit betreft een memo en geen voorstel. Het 

bevreemdt dhr Ouweneel dat er tegen 5% geld zou worden geleend gezien het eigen 

                                                 
1
 Selectie kan naast per thema ook per plaats: zie de verschillen van 2 presenties van Ammerstol tot 49 van 

Gouda. Overigens staan op de weblog met selectiemogelijkheden naar plaats feitelijk-inhoudelijk ook ‘thema’s’. 



banksaldo, ook omdat er bij het SAMH (nog?) geen systeem is om rentes en afschrijvingen in 

de exploitatie te verwerken. Dhr Van der Graaf wijst op de spelfout ‘preispeil’in de memo en 

vraagt wat de eenheid is voor de huurkosten: strekkende meters. I.t.t. in het stuk komt het 

depot verder niet ‘te Gouda’, maar in de gemeente Zuidplas: Gouwe Park. Na attendering door 

dhr Ouweneel op de post eenmalige verhuizingskosten van €36.200 versus de gigantische 

benodigde capaciteit voor de voorbereiding daarvan (9840 uur), genoemd in de concept-

beleidsvisie, werd besloten tot advisering van verhoging van het bedrag en inhuur van 

professionals. Onaanvaardbaar en onwettig zou de anders nodige langdurige sluiting van de 

studiezaal door de verhuizing zijn! 

- Uitgangspunten begroting 2012. Geadviseerd wordt tot instemming. Geconstateerd wordt wel 

dat het stuk van de ‘Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen in het 

WGR-gebied Hollands-Midden’ het SAMH niet noemt bij de betrokken regelingen en dat de 

achteruitgang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds minder wordt dan zoals werd 

voorspeld in de decembercirculaire. 

- Tussentijds concept beleidsvisie SAMH/RM 2011-1014. Vaststelling is gepland voor het AB 

van 15 juni 2011. Om op het concept daarvoor zinvoller te reageren wordt de geplande 

vergadering van 8 juni vervroegd naar 18 mei. (Het ‘Ambtelijk overleg deelnemende 

gemeenten’ vergadert er 24 mei over.) Verstrekt wordt daarvoor een volgend concept, waarin 

evt. tips van het AB van 20 april al zijn verwerkt. Advisering over de dan nog niet beschikbare 

en op 15 juni ook vast te stellen begroting 2012 wordt dan overgelaten aan de subgroep 

Ouweneel/Bakkers. Voorafgaan aan de mei-discussie poneert Ouweneel evt. inzet van 

vrijwilligers voor studiezaaldienst, wat dhr Janzing niet professioneel vindt. O.a. mw Nauta 

acht dat met de tegenwoordige algemene opleiding van velen en verwijzend naar musea, met 

vrijwilligersovereenkomsten eerder mogelijk dan weleer. De heren Den Boer en Van Veen 

wijzen vast op de nodige verfijning van de paragraaf over particuliere archieven. 

- Terugbrenging openingstijden studiezaal per 1 juli 2011. Onder erkenning van de knelpunten, 

ontstaan door personele reductie, wordt hier adviserend mee ingestemd. De commissie wil 

nader worden geraadpleegd over welke 23 uur per week de studiezaal open blijft, evenals over 

het ‘nadere voorstel’ van tijdelijke sluiting rond de feitelijke verhuizing eind 2012. 

 

5. Informatie- en actiepunten van de directeur 

- szv Jeruzalemkapel. Dit betreft een bijzondere taak voor Gouda, op verzoek en met budget buiten de 

SAMH-begroting om. Een beleidsplan ook daarvoor is in de maak. Dat inrichting nog uitblijft is 

vanwege de voortdurende onzekerheid over het blijvende karakter van het gebruik. Nadere informatie 

volgt later. 

- svz bestuur en bestuursnotulen op website. Van de adviescommissie staan op de website onder ‘Over 

ons’ reglement, samenstelling en notulen en van het AB nog steeds niet. Dhr Janzing zegt dat 

nogmaals toe. N.a.v. een opmerking in november van dhr De Jong over het ‘achter elkaar geplakt 

staan’ van de eigen notulen van de adviescommissie op de site werd opname daarvan per vergadering 

in pdf toegezegd en gerealiseerd.   

 

6. Rondvraag 

Dhr Van der Graaf vraagt waarom bijv. via Google de oude website nog kan worden bezocht. Dhr 

Janzing gaat dit na. Voor de duidelijkheid wordt herhaald dat de voor 8 juni geplande vergadering 

wordt vervroegd naar 18 mei met als onderwerp de concept-beleidsvisie. De geplande derde 

vergadering in dit jaar op 21 november blijft gehandhaafd. 

 

(NB Nadien is afgezien van de vervroeging naar 18 mei, omdat de beleidsvisie niet in het AB van juni 

komt!) 


