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1. Opening 

Dhr Bakkers heet iedereen welkom in de vm schoolmeesterswoning. In het vervolg zal de ruimte van 

het archief in de uitnodiging worden aangegeven en er is bij de leden een voorkeur voor de studiezaal. 

 

2. Notulen 21e vergadering d.d. 8 juni 2011 
Het concept wordt vastgesteld met dank aan de 2

e
 secretaris dhr Ouweneel. N.a.v. punt 3 van die 

notulen heeft deze drie vragen: 

- Is SAMH penvoerder voor het project Waterwolf en klopt het dat er nog niets is uitgegeven? 

Dhr Janzing bevestigt dat SAMH penvoerder is voor Waterwolf en dat er zoals bekend was pas in 

2012 geld wordt uitgegeven. Op advies van de accountant is ter zake een voorziening gecreëerd, zie 

het binnenkort op de website komend AB-verslag van juni.  

- Is het voor dit jaar toegezegde  plan van aanpak voor de reserve materiële verzorging vertraagd (wat 

hij betreurt vanwege het ws. daarom niet kunnen raadplegen van kwetsbare stukken)? Dhr Janzing 

antwoordt dat dit inderdaad is vertraagd en nu in de eerste vergadering van 2012 komt. Externe 

scanning on demand uit deze reserve lijkt geen optie, omdat dan steeds plukken van een m1 moeten 

worden gedaan. Ter zake is overleg met andere archiefdiensten. Overigens vond vanwege de 

herbestemming in Schoonhoven ook voorlopig afwaardering plaats t.l.v. deze reserve.  

- Hoe staat het met de planschadeprocedure tegen de gemeente Schoonhoven? Deze loopt. 

 

3. Advisering AB 

- Marap. Deze wordt zonder opmerkingen voor kennisgeving aangenomen. 

- Instelling reserve nieuwbouw en 5% bezuiniging. Over dit ter vergadering uitgereikte voorstel 

wordt in hoofdlijnen (reserveren vrijval exploitatielasten nieuwbouw 2012 en 2013) positief 

geadviseerd. Dhr Bakkers zal in het AB wel opnieuw vragen waarom voor de aanschaf van stellingen 

in het nieuwe depot een lening van (geraamd) 5% wordt afgesloten gezien het eigen vermogen. 

- Beleidsvisie 2011-2015.  Dhr Janzing geeft mondeling enkele wijzigingen op het concept door met 

als belangrijkste dat ‘In 2015 zijn de collecties op orde’ alleen voor de kerncollecties kan gelden. Dhr 

Van der Graaf vraagt waarom een plan van aanpak om tot een e-depot te komen pas in 2013 volgt. Dhr 

Janzing verwijst naar de algemene stand van zaken bij archiefdiensten met primair (nog) zorg voor 

stukken ouder dan 20 jaar, nog niet ‘digital born’, en naar de werkdruk. Dhr Den Boer vult aan dat het 

moderne stelsel van basisregistraties met gemeenten als bronhouder incl. historie wordt bewaard in 

landelijke voorzieningen, voor geo-basisregistraties bijvoorbeeld bij het Kadaster. Een vraag is of dit 

na 20 jaar gecentraliseerd blijft en de rol van stads- en streekarchieven ter zake beperkt. Dhr Van der 

Graaf suggereert verder om bij de openstellingen van de studiezaal naast dagen ook steeds uren te 

noemen. Aan betaalde digitale genealogische kanalen doet het SAMH niet mee, aldus een antwoord 

van dhr Janzing n.a.v. een vraag. Dhr Van der Graaf vraagt ook naar de inhoud van de ‘frictiekosten’ 

voor de verhuizing over de financiering waarvan nog een nader besluit moet worden genomen. Het 

gaat om sinds het besluit tot verhuizing onafwendbare extra kosten. Verder attendeert hij op het 

negeren van structurele transportkosten bij twee vestigingen ter gedeeltelijke relativering van het 

statement ‘dure binnenstadsmeters worden ingeruild voor goedkopere meters in het Gouwepark’. 

N.a.v. het richtinggevende capaciteitsbeslag voor de verhuizing c.a. informeert dhr Ouweneel of al 

bekend is hoe lang het archief daardoor dicht moet voor gebruikers. De commissie acht bij tijdige 

publicatie twee maanden aanvaardbaar en drie maanden beslist het maximum, waarbij ook dan 

tussentijdse oplossingen moeten worden gevonden voor professionele vragen bij juridische kwesties, 



bouwkundige restauraties, milieu-onderzoeken, etc. De commissie dringt ook ‘rechtens’ aan op 

onderzoek naar sluitingstijden van andere openbare archiefdiensten bij verhuizingen en dhr Janzing 

zegt dit tijdig toe. 

- vergaderstukken m.i.v. 2012 digitaal. De commissie adviseert niet alleen positief t.a.v. het AB zelf 

met hun gemeentelijke iPads, maar ook voor verzending aan haarzelf (cf. tot heden met concept-

notulen). Bij de vergaderingen zal dan een beamer aanwezig zijn voor presentatie. 

 

5. Informatie- en actiepunten van de directeur 

- svz depotontwikkeling Gouwepark (Zuidplas). Architect is bezig voor opdrachtgever gemeente 

Gouda. De ingebruikname voor SAMH als huurder is nu voor 2014 gepland. 

- svz samenwerking SAMH-SAMR. Beide besturen staan positief tegenover intensivering daarvan. 

- svz Jeruzalemkapel. Tot medio mei is de huur verlengd. Gewerkt wordt nu aan een constellatie met 

een club van jonge ondernemers, de uitbater van het museumcafé en SAMH als gebruiker van 

bovenverdieping(en) van het schoolhuis.  

- svz bestuursnotulen op website. Dit is recent vanaf 2011 gerealiseerd onder net zoals die van de 

commissie de button ‘Over ons’ en dan het orgaan. Er is begrip voor dat dit net als bij B&W-notulen 

pas na vaststelling gebeurt, terwijl dit net als bij gemeenteraad en gemeentelijke commissies bij de 

adviescommissie al met de concepten plaats blijft vinden. 

 

6. Rondvraag 

Geen der leden heeft een vraag. Dhr Janzing brengt alsnog twee stukken in waarover positief wordt 

geadviseerd: Tarievenlijst 2012 en terugbrengen van de avondopeningen naar eenmaal per maand, net 

zoals bij SAMR. De commissie baseert haar advies ook op het aangegeven lage aantal bezoekers. 

(Volgende vergaderdata kunnen pas worden gepland als die van de AB bekend zijn en de secretaris 

levert de presentielijsten in voor de reiskostendeclaraties over 2011.) 


