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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 23 juni 2016 TE TIEL 
Aanwezig zijn: 
De heer M.J.J. Melissen   lid namens de gemeente Tiel, voorzitter 
Mevr. E. Kok-Majewska   directeur/streekarchivaris, secretaris 
De heer J. de Boer    lid namens de gemeente Buren 
De heer J. Reus     lid namens de gemeente Culemborg 
De heer A. van Maanen    lid namens de gemeente Geldermalsen 
De heer C. Veerhoek    lid namens de gemeente Neder-Betuwe 
De heer J. Andriesse    lid namens de gemeente Neerijnen 
De heer G.P. van den Anker   lid namens de gemeente Maasdriel 
De heer S. Buwalda    lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevr. E.S. Borsboom-Steehouwer  notulist 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom in deze nieuwe vergaderstructuur.  
De BOV-leden kunnen blijven zitten maar doen niet mee in de beraadslaging.   
 
2. Verslag vorige vergadering 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen waarbij het verslag onder dankzegging wordt vastgesteld.  
 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen: 
De heer J. de Boer is benoemd als AB-lid namens de gemeente Buren. 
De voorzitter heet hem van harte welkom in deze gemeenschappelijke regeling. 
Ingekomen stukken: 
Zienswijze van gemeenten Neerijnen en Buren n.a.v. de jaarrekening 2015 en begroting 2017. 
Dit is in de voorafgaande BOV-vergadering nader besproken en zal de besluitvorming plaatsvinden bij 
agendapunt 6 en 7. 
 
4. Aanwijzing nieuw DB 
De heer Van den Anker kan instemmen met het voorstel maar geeft als aandachtspunt aan bij een 
volgende periode ook een vertegenwoordiger vanuit de Bommelerwaard te benoemingen. De heer 
Buwalda sluit zich hierbij aan. 
Vervolgens wordt akkoord gegaan met het voorstel het huidige kern DB tot het DB van het RAR aan te 
wijzen met gelijkblijvende portefeuille verdeling. 
 
5. Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag 2015 wordt door het bestuur vastgesteld. 
 
6. Jaarrekening 2015 met voorstel resultaat bestemming 
De voorzitter geeft aan dat het voorstel over de bestemming van het positieve resultaat uitvoerig 
besproken is in de voorafgaande BOV-vergadering en alle argumenten daarover aangegeven zijn. 
De voorzitter vraagt wie zich niet kan vinden in het gewijzigde voorstel. 
De heer Veerhoek vat het gewijzigde voorstel samen. Dit betekent dat de € 61.007,-- opgehoogd wordt 
met € 14.492,-- en teruggegeven wordt aan de deelnemende gemeenten. Het bestuur kan zich hier in 
vinden. 
De voorzitter geeft nog wel aan dat we wat nadrukkelijker richting organisatie en bestuur de afstemming 
moeten vinden met betrekking tot de argumenten zodat door de raden wat meer de zienswijze kunnen 
laten vaststellen. 
Het bestuur gaat hiermee akkoord en vervolgens wordt de jaarrekening 2015 en de bijgesteld 
bestemming van de reserves vastgesteld. 
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7. Begroting 2017. 
Er zijn geen op- en of aanmerkingen zodat het bestuur de begroting 2017 heeft vastgesteld. 
 
8. Financiële verordening 
Deze wordt door het bestuur vastgesteld. 
 
9. Rondvraag 
Mevr. Kok geeft aan dat wij  in het kader van Reizen in de Tijd een educatieve film hebben gemaakt 
“Rens in het archief”. De film is genomineerd voor Internationaal  Congres of Archives in Seoul Zuid 
Korea als enige uit Nederland. Eind augustus begin september zal er een oproep komen om te kunnen 
stemmen want er is ook nog een publieksprijs te verdelen. 
 
De heer De Boer geeft aan dat in de gemeente Buren de directeuren van de GR uitgenodigd werden om 
een presentatie en een zienswijze over de jaarrekening en begroting kunnen geven. 
En wil dit ook aan de collega gemeenten meegeven. Dit beviel heel goed. 
Als antwoordt hierop geeft Mevr. Kok aan dat de gemeenschappelijke regelingen dit graag willen 
clusteren zodat zowel de gemeenteraadsleden als de gemeenschappelijke regelingen minder avonden kost, 
maar daar is nog van gemeentelijke kant nog niet zoveel animo voor. 
 
De voorzitter wil graag zijn gevoel uitspreken over deze combinatievergadering. 
Volgens hem zijn we daar erg goed in geslaagd kijkende naar de manier van vergaderen om datgene te 
behouden wat we graag wilde behouden. 
Zowel de BOV als het AB is positief over deze manier van vergadering. 
 
10. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.45 uur de vergadering. 
  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2016 
de secretaris,                                                     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


