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REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 
Streekhistorisch informatie- en documentatiecentrum 

 
CONCEPT VERSLAG 

VAN DE BEELD- EN OORDEELVORMENDE VERGADERING VAN HET 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 
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-van de Heuvel  lid namens de gemeente Tiel 
De heer S. Buwalda    lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevr. E.S. Borsboom-Steehouwer  notulist 
 
Afwezig: 
Mevr. H.M. Sluiter-van der Velpen  lid namens de gemeente Zaltbommel 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom bij deze eerste vergadering in de nieuwe 
vorm. 
 
2a. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen: 
De navolgende leden zijn eveneens aangewezen voor de BOV-vergaderingen: 
Gemeente Culemborg: de heer G. Mostert 
Gemeente Geldermalsen: de heer H. van Heusden 
Gemeente Neerijnen: de heer H. Mulder 
Gemeente Neder-Betuwe: de heer Th.J. de Vree. 
De heer J. de Boer, gemeente Buren, is benoemd als AB-lid. 
2b. Gemeente Zaltbommel: toezegging dat het college onderzoekt op welke wijze gebruikers worden 
betrokken bij het RAR. Hierover zijn geen opmerkingen. 
 
3.  BOV-regels 
De vergadering gaat akkoord met de opgestelde regels. 
 
4. Stand van zaken uitbreiding 
Mevr. Kok geeft aan dat op dinsdag 5 juli 2016 om 20.00 uur een bijeenkomst voor de omwonende wordt 
georganiseerd waarbij de omwonende worden geïnformeerd door de architect over de uitbreiding.  
Deze bijeenkomst wordt, zoals in een eerdere brief naar de omwonenden vermeldt, voor de 
bouwaanvraag georganiseerd zodat eventuele zaken die naar voren komen en/of vragen, zoveel als 
mogelijk meegenomen kunnen worden in de aanvraag.  
De heer Van Heusden vraagt naar de parkeersituatie. 
Mevr. Kok antwoordt dat tijdens de bouw aan de overkant geparkeerd kan worden en voor het tekort wat 
ontstaat na de uitbreiding, zal de huidige parkeerplaats in overleg met de Regio Rivierenland heringericht 
worden.Tevens geeft Mevr. Kok aan dat er door diverse overleggen  met de aannemer en de stukken die 
geleverd moesten worden  de bouwteamovereenkomst fase gepasseerd zijn. Dus gaan we over op de 
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aannemingsovereenkomst. Deze wordt met de bouwjuristen en kosten deskundige bekeken voordat de 
overeenkomst wordt getekend. Dit gaat niet lukken voor de bouwvak omdat volgens de nieuwe regels de 
constructie tekeningen en bestek bij de aanvraag van de bouwvergunning gevoegd moeten worden. 
De heer Veerhoek geeft aan dat we, gezien de prijsstijgingen, snel tot een overeenkomst met de aannemer 
moeten komen. De prijs ligt nu ongeveer op € 750.000,--, wat binnen de begroting is. 
 
5. Jaarverslag 2015 
Naast de digitale versie is er nu ook een gedrukte uitvouwbare versie. Naast het jaarverslag is de nieuwe 
folder in dezelfde vorm uitgevoerd. 
Het bestuur is zeer tevreden over het jaarverslag en de folder en vinden het een mooie vormgeving. 
 
6. Jaarrekening 2015 met voorstel resultaat bestemming 
De gemeente Culemborg, Geldermalsen, Zaltbommel en Neder-Betuwe gaan akkoord met het 
bestemmingsvoorstel. 
De heer Van den Anker geeft aan dat de voorkeur van gemeente Maasdriel het volledige positieve 
exploitatie saldo uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Ditzelfde geldt voor de gemeente Buren, 
Neerijnen en Tiel. 
De heer Van Maanen vraagt of dit inclusief het bedrag voor het verbetertraject is. Zeggen we daarmee dat 
we het verbetertraject niet moeten inzetten? 
De heer Van den Anker geeft aan dat in eerdere besprekingen het verbetertraject zichzelf terug zou 
kunnen verdienen. 
De heer Veerhoek geeft aan dat dit klopt, alleen niet in het 1e jaar. Hiervoor is dekking gezocht in dit 
resultaat. Als we dit niet doen dan zal het uit de algemene reserve moeten komen en dan zal de 
weerstandsratio onder de 1,0 komen. Daarom is het voorstel de € 36.000,-- ten laste te brengen van het 
resultaat. 
Een bijkomend voordeel is de bezuiniging van € 14.492,-- die eigenlijk niet nodig is in 2016 omdat de 
uitbreiding dit jaar niet afgerond wordt en dat zou betekenen dat dit bedrag naar de gemeente terug zou 
kunnen  net als de € 61.007,-- ,tenzij dit gereserveerd wordt voor de toekomstige aflossing.  
Over de € 36.000,-- vraagt hij om hier nog eens over na te denken want dat betekent dat we iets doen 
waar we een jaar geleden iets anders over besloten hebben.  
Vorig jaar is namelijk besloten, dat als de mogelijkheid zich voor doet dat er een overschot is bij de 
jaarrekening, we er voor willen zorgen dat de weerstandsratio op de 1,0 blijft. Die mogelijkheid doet zich 
nu voor, als we daar geen gehoor aan geven dan ziet men dus dat de ratio in 2018 onder de afgesproken 
1,0 duikt. 
 
Hierbij geeft de voorzitter aan dat in voorgaande vergaderingen gezegd is nog eens goed naar de 
organisatie te kijken en aan de slag te gaan om de lasten naar beneden te brengen. Met elkaar een proces 
afgesproken en dat is eerst investeren om tot bezuiniging te kunnen komen vandaar de dekking van deze  
constructie éénmalig en verantwoord is. 
 
De heer Andriesse geeft aan dat het ratio effect éénmalig is want dat wordt toch in één keer terug 
verdiend op het moment dat de besparingen worden gehaald zoals het aangegeven is. 
 
Mevr. Kok wil hier even op reageren en ook op de opmerking van wethouder Van den Anker 
dat het volledige bedrag van het verbetertraject zichzelf zou moeten terug verdienen. 
We hebben aangegeven dat een groter bedrag dan de initiële investering te verwachten valt alleen we 
hebben ook meteen gezegd dat er maar een gedeelte in geld terug te zien is. De rest gaan we inzetten voor 
het anders vormgeven van de uren, waardoor meer taken op kunnen pakken en een kwalitatieve slag 
kunnen maken. Dat betekent niet dat dit 1 op 1 in geld omgezet kan worden. Inspectietaak, adviestaak 
naar gemeenten, daar is heel sterk op inzet. Dus moeten we zeker op deze lijn doorgaan. 
De heer De Vree geeft aan dat in de vorige vergadering duidelijk de vraag is gesteld: bezuinigen en wat 
gaan we er mee doen. Toen is afgesproken: bezuinigen is kijken of taken beter kunnen en daar is de € 
36.000,-- voor bestemd. 
 
De heer De Boer geeft aan dat het DB een heel verstandig voorstel doet. Hij ziet dat de zienswijze, 
waaronder de gemeente Buren, anders is. Dit heeft ook te maken met communicatie richting de 
ambtelijke organisatie maar dat het uiteindelijk bij het college en de raad op de tafels komt. Dit is een 
knelpunt in de beeldvorming maar het zou kunnen dat men in de besluitvorming anders stemt dan de 
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zienswijze is. De argumenten die hier nu voorliggen zijn legitiem. Daarom vraagt hij hier aandacht voor 
in de toekomst dat de koppeling jaarrekening en begroting voor de advisering goed geborgen is. 
 
Mevr. Van Zutphen attendeert erop dat de toelichting bij het desbetreffende stuk duidelijk is. 
De heer Buwalda geeft aan dat de gemeenteraad veel meer inzicht wil hebben in het verbetertraject. 
De gemeenteraad van Zaltbommel heeft wel ingestemd met de bestemming van de reserves maar met de 
vraag wat bedoeld  men met het verbetertraject. 
De heer De Leeuw vraagt of het betreffende bureau ook zou kunnen kijken naar de taken die nu gedaan 
worden en dat meer inzichtelijk te krijgen. 
Mevr. Kok geeft aan dat dit ook meegenomen wordt. 
 
De heer Veerhoek stelt voor in de volgende BOV-vergadering aan te geven wat het verbetertraject 
inhoudt en wat de stand van zaken hiervan is. 
De heer Van Maanen geeft aan in hoeverre het bestuur over de diepte van dit traject gaat en waar niet. 
Daar moet ook een balans gezocht worden. Als we hiermee veel meer papier moet gaan produceren en 
veel moet gaan uitleggen dan is het verbetertraject ook al bijna weg. Wel scherp blijven, waar we wel 
over gaan en waarover niet. 
 
De heer de Vree wilt een opmerking plaatsen over de ratio. Het is heel gemakkelijk om te zeggen we 
doen het niet en dan gaat de ratio onder de 1 en dat is ook niet goed. Hij vindt het eerlijk dat gezegd wordt 
om de ratio op 1 te houden en de manier waarop dit gebeurt is heel transparant, men had ook op een 
andere wijze het in de rekening kunnen versleutelen. 
 
Mevr. Van Zutphen geeft aan dat als het college het stuk voorlegt aan de raad dan zit daar een zienswijze 
bij die moet dan wel passen op dit verhaal. 
De heer Van Heusden deelt mede dat de gemeente Geldermalsen positief is over het voorstel vandaar dat 
zij geen zienswijze hebben ingediend. 
De heer Van den Anker wilt zich aansluiten bij hetgeen de heer De Boer heeft aangegeven nl. die ratio is 
hierin niet meegenomen in de zienswijze zoals deze uit het college is gekomen. Dit had er wel in moeten 
staan. Met de motivering van de € 75.000,-- terug naar de gemeenten en daardoor de ratio op 1 wilt 
houden dat dat gezond is.  
Mevr. Duquesnoy geeft aan dit wel te kunnen verdedigen. 
 
7. Begroting 2017 
De heer Van den Anker refereert naar de toegezonden brief die het college heeft gestuurd. De raad heeft 
het besluit genomen dat alle verbonden partijen een taakstellende bezuiniging van 5% krijgt opgelegd.   
Dit hebben we niet teruggezien in de begroting vandaar als zienswijze opgenomen. 
De heer Veerhoek geeft aan dat alle gemeenten en gemeenschappelijke regeling met een CAO vraagstuk 
zitten. 
De heer Van den Anker geeft aan dat het college het raadsbesluit niet naast zich neer kan leggen vandaar 
de vraag. 
De heer Van Maanen stelt voor om in de volgende BOV-vergadering met elkaar te delen welke 
bezuinigingen er de laatste paar jaar hier al doorgevoerd zijn terwijl er net een bezuiniging is ingeboekt 
van € 14.492,-- die niet nodig is en de bouw van de uitbreiding ook uit dezelfde begroting bekostigd 
wordt.  
De heer De Vree geeft aan te blijven proberen binnen de budgetten te blijven. Dat is belangrijk. 
Mevr. Duquesnoy geeft aan dat de gemeente Tiel positief over de begroting is en expliciet 
complimenteert de directie ermee. 
 
8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
9. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.30 uur deze eerste historische BOV vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2016  
de secretaris,                                                      de voorzitter,   


