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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 15e vergadering d.d. 30 juni 2009 

Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Voortgang tijdelijke werkgroepjes 

Gebruikersonderzoek website: mw Wijbrans   memoreert dat de nieuwe site sinds Open 

Monumentendag publiek werkt en het groepje nog minstens voor een evaluerende vergadering bijeen 

zal komen. Zij en dhr De Jong zien ook voor de toekomst een evt. rol t.a.v. gebruikerswensen. 

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

enige voortgang is. Alle commissieleden worden wel aangespoord tot intensivering van de bijdragen 

van de historische verenigingen en stichtingen. Op 9 nov. vergaderden mw Radstaat, dhr Ouweneel 

en hij over de voortgang en is voor de redactieleden een tweesporenbeleid besproken (mailen dan wel 

direct aanpassingen aanbrengen, die door mw Radstaat worden gecheckt/gepubliceerd). Dhr 

Ouweneel memoreert als voorbeeld van een nieuw thema militaire geschiedenis. 

4. Advisering AB 9 december 2009 

Positief wordt geadviseerd over de MARAP 2009. Dhr Bakkers wordt succes gewenst in het AB. 

Dhr Ouweneel acht het vanuit een andere optiek dan die van gebruikersbelang geen echte MARAP, 

omdat behoudens bij de kostenstijgingen voor energie en automatisering de ramingen uit de begroting 

worden herhaald. Volgens dhr Janzing is het DB lovend over deze weliswaar ambtelijke wijze van 

presentatie m.m.v. het ISMH, zijn er v.w.b. de personeelskosten ook geen formatiewijzigingen en vindt 

er geen tijdschrijven per uur plaats. T.a.v. de bij de inkomsten wat raadselachtige overbetaling van 

4830 euro door de gemeente Gouda wijst mw Nauta er op, dat dit bedrag precies de bijdrage van het 

ISMH is. 

5.  Gevolgen gemeentefusie Nieuwerkerk aan den IJssel/Zevenhuizen-Moerkapelle/Moordrecht 



De verordening zegt in Art. 8 lid 1 dat de zittingsduur van leden gelijk is aan die van de gemeenteraad. 

Nu de zittingsduren van de gemeenteraden in het gebied divers zijn vanwege bedoelde fusie met 

reeds per 1/1 een nieuwe gemeenteraad wordt besloten om de zittingsduur van de leden uit de 

fusiegemeente - de komende 'Zuidplassers' -  te verlengen tot die van de andere raden. Artikel 3 van 

de verordening verzet zich ook niet tegen continuering van hun lidmaatschap gezien de herkomst 

vanuit drie verschillende lokale historische verenigingen/stichtingen (en een vriendenstichting). 

Overigens beziet een ieder de verordening op evt. actualiseringswensen bij de nieuwe zittingsperiode 

en wordt dit punt geagendeerd voor de volgende bijeenkomst, waarna evt. wensen aan het AB 

kunnen worden gestuurd. 

(Zie: Verordening adviescommissie / klantenraad) 

6.  Actie- en discussiepunten 

• Inzake de depotplannen ziet dhr Janzing weer vertraging, nu 'dankzij' een tijdelijk conflict 

tussen de museale partner en de gemeente Gouda. Begin 2010 volgt de 

samenwerkingsovereenkomst tussen die gemeente als ontwikkelaar en de beoogde 

gebruikers.  

• Op 27 november is er een eerste bijeenkomst van de DB's van de streekarchieven Rijnlands 

Midden en Midden-Holland, aldus dhr Janzing.  

• Het Reglement van Orde van het AB voorziet na wijziging in een tijdiger aanleveren van AB-

stukken, zodat er ook meer ruimte is voor de adviesvergaderingen voorafgaand aan die van 

het AB, zo meldt dhr Janzing.  

7.  Rondvraag en sluiting 

Dhr De Jong memoreert dat de SCHOK samenwerking met het streekarchief zal intensiveren en m.n. 

de website zal gaan benutten. Dhr Jeukens meldt vast niet meer beschikbaar te zijn voor een 

volgende zittingsperiode. Op een vraag van de secretaris antwoordt dhr Janzing dat de AB-

vergaderagenda 2010 op 9/12 wordt vastgesteld. 

(De secretaris verstrekt aan het streekarchief de presentielijsten van de drie in 2009 gehouden 

vergaderingen zodat aan de buiten Gouda woonachtige leden de reiskosten terzake kunnen worden 

overgemaakt.) 

 


