
Notulen van de 15e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad 

Vergaderdatum: 30 juni 2009 

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

Jong, N. Jongerius, E. Oosterwijk, L.P. Ouweneel, C.W. Stigter,  C.J. van Veen en W.J.J. van der 

Zalm 

Mede-aanwezig: mw C. Wijbrans en S. Janzing (SAMH) 

(M.k.) Afwezig: G.H. van den Brink, E.N.M. van der Graaf, J.T.A. Jeukens, F.A.M. van Mierlo en mw 

J. Nauta. 

1. Opening, vaststelling agenda en evt. publieksreacties 

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

2. Notulen 14e vergadering d.d.  10 maart 2009 

Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Voortgang tijdelijke werkgroepjes 

Gebruikersonderzoek website: dhr Van der Graaf mailde dat de voortgang in de groep aanwezig is 

en dat de userinterface mooi is. Dhr De Jong heeft de werkversie van de nieuwe site met plezier 

getest en tips doorgegeven. Op een vraag van dhr Ouweneel wordt gemeld dat dit ook geldt voor de 

satellietsite van het HOP Schoonhoven. Tot de presentatie medio augustus kan voor een werkversie 

worden gekeken op gha.ab-c.nl. Mw Wijbrans merkt op dat de Historische Encyclopedie daarop nu 

'Thema's' heet. 

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.Van dhr Vink is over Moordrecht een brief ontvangen 

met een bijlage, waaruit aanvullingen en verbeteringen kunnen worden gedistilleerd. 

4. Advisering AB 2 juli 2009, 12.00 uur 

• Positief wordt geadviseerd over de jaarrekening 2008 en het Groene Hartbrede 

publieksjaarverslag 2008. Dhr Ouweneel merkt op dat tekstfragmenten uit het 

publieksjaarverslag ook in de zakelijke jaarstukken te vinden, oorzaak zijn wettelijke eisen 

terzake.  

• Dhr Janzing deelt inzake de begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2010-2013 een memo 

met bijlagen uit, waarvan kennis wordt genomen. De raad van Nieuwerkerk aan den IJssel 

deelde schriftelijk mee dat de begroting voldoet aan de wettelijke eisen, maar niet past binnen 

de begroting van de gemeente. De commissie concludeert dat eerdere besluiten van het AB 



dan niet in die Nieuwerkerkse begroting zijn verwerkt. Dhr Den Boer suggereert in volgende 

begrotingen rekening te houden met te verwachten 'metergroei' door overdracht. 

Achterstanden t.o.v. de wettelijke termijn van 20 jaar daarvoor zijn bij de diverse gemeenten 

verschillend. Ook adviseert hij terughoudender te zijn met het promoten van het SAMH-ideaal 

van een HOP in Zuidplas vanwege het niet gedeeld worden van die visie door zowel de 

openbare bibliotheek als de gemeenteraad van Nieuwerkerk aan den IJssel. (Nieuwerkerk 

aan den IJssel heeft een zelfstandige bibliotheek, terwijl die van Moordrecht en Zevenhuizen-

Moerkapelle onderdeel zijn van de basisbibliotheek De Groene Venen.) Dhr Ouweneel plaats 

een kanttekening bij de noodzaak van de al bestaande post gebruikersonderhoud, maar de 

commissie adviseert niet negatief terzake. Verder benadrukt hij dat de brief van de gemeente 

Schoonhoven over het nu niet-indexeren naar alle gemeenschappelijke regelingen wordt 

verzonden. Dhr V.d. Zalm vraagt evenals vorig jaar (en naar eigen zeggen ook volgend jaar) 

naar SMART-doelen bij verbale speerpunten. Dhr Janzing streeft dit enerzijds als zakelijk 

ideaal na, maar wijst anderzijds op de voor een overheidsvoorziening al arbeidsintensieve 

wijze van begroten. Samenvattend wordt graag positief geadviseerd.  

Dhr Bakkers wordt succes gewenst in het AB. 

5.  Actie- en discussiepunten 

Inzake de depotplannen ziet dhr Janzing enige vertraging. In het najaar volgt de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Gouda als ontwikkelaar en de beoogde 

gebruikers, waarna in 2010 aanbesteding door Gouda zal volgen. Hoewel het niet direct een 

gebruikersaspect is, is de commissie ook benieuwd naar al dan niet afwentelen van ontwikkelrisico's 

op de gebruikers en het omgaan met externe verhuurbaten dan wel het 'huren van leegstand'. 

6.  Vaststellen volgende vergaderdatum 

Dit zal zodra de volgende vergaderdatum van het AB (ws november) bekend is per mail worden 

afgehandeld. 

7. Rondvraag en sluiting 

Mw Wijbrans deelt mee dat in de herfst weer wordt deelgenomen aan de Kwaliteitsmonitor 

Dienstverlening Archieven. Gezien het verlaten van Gouda en de commissie door dhr Van Loo wordt 

deze door dhr Janzing bedankt en ontvangt hij enkele deeltjes van de Kleine Geschiedenis van het 

Groene Hart. Inclusief SAMH-voorgangers nam dhr Van Loo sinds circa 1990 deel aan het 

advieswerk. Tot de herbenoemingen bij de raadsverkiezingen in het voorjaar van 2010 wordt volstaan 

met een vice-voorzitter. 

 


