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1. Opening en mededelingen 

Dhr Bakkers heet de aanwezigen voor het eerst welkom in de Chocoladefabriek en memoreert het 

verzetten van de eerst geplande vergaderdatum. Een speciaal welkom is er voor Ronald van der Wal 

vanuit Die Goude, vooralsnog als gast. (Hij ontving de vergaderstukken via Gert Jan Jansen.) 

 

2. Notulen 29e vergadering d.d. 1 april 2014 
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Advisering AB 2 juli 2014 

- Financieel jaarverslag 2013: de aanduiding ‘Vertrouwelijk’ is alleen een formaliteit, omdat dit een 3e 

concept is en kan bij een AB ook niet inhoudelijk zijn. De heer Bink suggereert bij de missie niet 

alleen de traditionele ‘goede en geordende staat’ van archieven te noemen, maar daarboven conform 

de nieuwe wet de toegankelijkheid. 

- Publieksjaarverslag 2013: de secretaris suggereert bij de Adviescommissie ook te verwijzen naar 

haar notulen op de website voor haar eigen visie en bij de Vriendenstichting (Cult. ANBI) naar haar 

eigen jaarverslag 2013 op de website.  

- Marap 2014: Dhr Van der Wal vraagt naar de reden van de late aandacht voor beter beveiligen, wat 

een mogelijke tegenvaller voor SAMH kan betekenen van 20% van de kosten van inhuur ter zake. Dhr 

Janzing benadrukt dat het geloof in transparantie, primair bij de bibliotheek, leidend was en de inhuur 

niet structureel behoeft te zijn als ‘het nieuwtje eraf is’. 

- Begroting 2015. Gemeenten blijken divers om te willen gaan met het advies van de Bestuurlijke 

klankbordgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland: invulling 

van een bezuiniging van 5,31% voor 2015, analoog aan de neergang van het gemeentefonds. De evt. 

bezuinigingsdiscussie is al uitgesteld tot het najaar. De motieven van de reeds geleverde inspanningen 

2011-2014, de verhuisoperaties en de onduidelijkheden ter zake worden begrepen en de commissie 

verwacht een latere nota met de visie dat verder bezuinigen niet mogelijk is. (Opgemerkt wordt dat de 

meeste gemeenten nog begroting- en zeker jaarrekeningoverschotten hebben.) Dhr Ouweneel vraagt of 

de voorhuurovereenkomst voor de Chocoladefabriek nog in het 2e kwartaal 2014 wordt vervangen 

door een huurovereenkomst. Dit blijkt te optimistisch te zijn ingeschat ten tijde van het opstellen van 

de primitieve begroting 2015. Dhr Janzing gaat wel uit van handhaving van de kaderstelling te zake uit 

2012. Ook de geraamde kosten van de depotbouw zijn gedateerd en worden, zoals meer,  in het najaar 

bij wijziging herzien.  

Dhr Bakkers zal het AB bijwonen en positief adviseren over de voorstellen.  

 

4. Ontwikkelingen transitie Gouwedepot, Buytenerf en website 
Dhr Janzing meldt er nog steeds van uit te gaan dat alle raadpleegbeperkingen per 5 augustus zijn 

opgeheven. Oplevering van de website is vertraagd, maar volgt in juli, ook voor het testen door de 

heren De Kruijf, Ouweneel, Bakkers en Den Boer als tijdelijke subcommissie. Kennis is genomen van 

van de correspondentie van het SAMH met Die Goude in mei 2014.  

. 

5. Evt. Gebruikersavonden in Chocoladefabriek 

Dhr Janzing licht het idee toe alsook de rol van de commissie/klantenraad als initiator.Voor 2014 zal 

er één avond worden gepland voor in principe eind november en in overleg met de subcommissie. 



Voor 2015 wordt gedacht aan vier  avonden. Naast gebruikers zullen ook historische verbanden 

worden benaderd met het oog op evt. nieuwe gebruikers! 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Herhaald wordt dat aangezien de zittingsperiode van de leden met die van de gemeenteraad verstreek 

dhr Janzing aan het DB voor zal stellen alle leden te (her)benoemen. Het AB dient de voorzitter, vice-

voorzitter en secretaris aan te wijzen, naar reeds in april was besloten resp. de heren Bakkers, 

Ouweneel en Den Boer. Dhr Janzing zal met hulp van de secretaris ook hiervoor zorgen, alles conform 

de artikelen 5, 6 en 8 van de verordening.  

Dhr De Kruijf deelt mee dat zijn Waddinxveense voorganger, het oud-commissielid Van Veen, is 

overleden. Hij wordt dankbaar herdacht. 

Dhr Van der Wal houdt zijn evt. benoeming als lid in beraad, maar ontvangt als gast graag de stukken. 

De volgende vergadering blijft gepland op woensdag 3 december (voor AB van 4 december). 

 

 

 


