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REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 
Streekhistorisch informatie- en documentatiecentrum 

 
CONCEPT VERSLAG 

VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 
VAN HET REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 

VAN 18 maart 2016 TE TIEL 
Aanwezig zijn: 
De heer M.J.J. Melissen   lid namens de gemeente Tiel, voorzitter 
Mevr. E. Kok-Majewska   directeur/streekarchivaris, secretaris 
Mevr. A. Vreman    lid namens de gemeente Buren 
Mevr. J.F. van Zutphen    lid namens de gemeente Buren 
De heer J. Reus     lid namens de gemeente Culemborg 
De heer G. Mostert    lid namens de gemeente Culemborg 
De heer A. van Maanen    lid namens de gemeente Geldermalsen 
De heer H.J.B.A. van Heusden   lid namens de gemeente Geldermalsen 
De heer C. Veerhoek    lid namens de gemeente Neder-Betuwe 
De heer Th.J. de Vree    lid namens de gemeente Neder-Betuwe 
De heer J. Andriesse    lid namens de gemeente Neerijnen 
De heer H. Mulder    lid namens de gemeente Neerijnen 
De heer G.P. van den Anker   lid namens de gemeente Maasdriel 
De heer B. de Leeuw    lid namens de gemeente Maasdriel 
Mevr. A. Duquesnoy-    lid namens de gemeente Tiel 
De heer A. van Balken    lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevr. H.M. Sluiter-van der Velpen  lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevr. E.S. Borsboom-Steehouwer  notulist 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.  
Voordat de vergadering begint wordt er een foto in het atrium gemaakt van het voltallige bestuur. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen waarbij het verslag onder dankzegging wordt vastgesteld.  
 
3.  Gemeenschappelijke Regeling RAR 
Mevr. Kok deelt ter vergadering een extra voorstel uit waarin de structuur vermeldt staat hoe de 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling tot een definitieve besluitvorming door de deelnemende 
gemeenten gaat plaatsvinden. 
De voorzitter geeft het  bestuur de gelegenheid om op het bijgevoegde memo te reageren en te 
discussiëren. 
Na deze uitvoerige discussie wordt er gekozen voor een Beeld- en oordeelvormende vergadering. 
Deze vorm houdt in dat de gemeenteraadsleden en de AB leden in gezamenlijkheid tijdens zo’n beeld- en 
oordeelvormende vergadering in overleg kunnen treden. 
Aansluitend aan deze vergadering zal de formele besluitvorming door het AB plaatsvinden waarbij de 
voorzitter en de AB leden de meningen vanuit de beeld- en oordeelvormende vergadering meenemen in 
hun overwegingen. Borging van deze constructie zou in een reglement naast de GR vormgegeven kunnen 
worden. 
 
De kanttekening hierbij is dat er een goed en duidelijk voorstel uitgewerkt moet worden van het 
proces/structuur naar de gemeenteraden toe. 
Zoals: welk gemeenteraadslid vertegenwoordigd ons in het BOV-overleg van het RAR. Het moet 
duidelijk zijn dat 1 gemeenteraadslid per gemeente uit de raad wordt gekozen.  
Geen afgevaardigde is mogelijk, maar wel jammer. 
 
Tiel had de meeste problemen met de GR zoals die voorgelegd was, in principe zijn ze dat nog steeds 
maar het nogmaals uitgezocht te hebben en van mening zijn dat er nog raadsbevoegdheden in de GR 
staan, zijn die van dermate geringe omvang dat de gemeente Tiel met de gekozen structuur als pilot 
akkoord kan gaan. 
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Besluit: het bestuur gaat akkoord met de beeld- en oordeelvormende vergadering. 
 
4. Rondvraag 
De heer Veerhoek vraagt aan de collegeleden of zij erop willen toezien dat dit voortvarend in procedure 
wordt gebracht zodat 23 juni vergaderd kan worden in de nieuwe stijl. 
 
Mevr. Kok geeft aan dat de vrijwilligers klaar zijn met ons project Vele Handen. Zij hebben  miljoenen 
namen ingevoerd, en ongeveer 140.000 scans. Het duurt nog wel even voordat het via internet te vinden 
is. In anderhalf jaar hebben van 100 tot 250 vrijwilligers daaraan gewerkt en als RAR waarderen wij dit 
bijzonder. Als dank hebben zij een cadeau ontvangen in de vorm van een puzzel. Het bestuur ontvangt 
eveneens dit cadeau. 
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 
Vervolgens sluit de voorzitter om 09.30 uur de vergadering 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  23 juni 2016, 
de secretaris,                                             de voorzitter, 


