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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 25 juni 2015 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 H. de Ronde    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 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 
De heer A. Sijpkes    plv. lid namens de gemeente Tiel 
De heer A.v.d. Bosch    plv. lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevr. H.M. Sluiter-van der Velpen  lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevr. E.S. Borsboom-Steehouwer  notulist 
 
Afwezig met kennisgeving: 
De heer J. Andriesse    lid namens de gemeente Neerijnen 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.  
Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer J. Andriesse, gemeente Neerijnen. 
De heer Van Maanen komt iets later. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
De heer Van den Anker geeft aan dat de Adviesnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is 
vastgesteld en voldoet aan het besluit. Daar hoort een norm bij voor de ratio die bepalend is voor het 
weerstandsvermogen en die norm is niet terug te vinden in de begroting 2016. De heer De Ronde geeft 
aan dat hij dezelfde vraag heeft. 
De heer Veerhoek antwoordt dat volgens de Adviesnota Risicomanagement en Weerstandvermogen  
moet worden voldaan aan de 1,0 mocht na enig jaar de ratio onder nul zakken, dan moeten de 
overschotten erbij gestort worden, mocht het er boven komen dan kan dit via de jaarrekening worden 
uitbetaald. 
Ter verduidelijking: de ratio is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en het risico wat gedekt 
moet worden. Deze feiten zijn ook te vinden op pagina 4 van de begroting. 
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 
 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken 
De  ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen en akkoord bevonden. 
Mededelingen 
De heer Vonk heeft zijn functie als lid namens de gemeente Geldermalsen neergelegd.  De heer H.J.B.A. 
van Heusden is als nieuw lid in het AB benoemd en stelt zich voor. 
 
4. Jaarverslag 2014 
Het bestuur vindt het een helder, compact en duidelijk verslag. Complimenten. 
Vervolgens wordt het jaarverslag vastgesteld. 
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5. Jaarrekening 2014 Regionaal Archief Rivierenland met accountantsverklaring 
De heer Reus geeft aan dat de gemeente Culemborg een zienswijze heeft ingediend die gaat over het 
weerstandsvermogen en de reserves. De gemeente Culemborg vindt dat de reservering van de € 71.000,-- 
ter versterking van de weerstandscapaciteit overbodig is en vraagt hoe de andere gemeenten hier instaan. 
De heer Mulder geeft aan dat dit exact dezelfde inbreng van de gemeente Neerijnen is. 
De voorzitter geeft aan dat dit een voorstel van het DB is en het is nu aan het AB of men dit wilt. 
Gezien er niet door alle deelnemers is gereageerd kunnen we er vanuit gaan dat het AB het eens is met het 
voorstel. 
Mevr. Sluiter vraagt als men vindt dat deze reservering niet nodig is dan neemt zij aan dat het er wel 
bewust is in gezet. Kan het DB hier misschien antwoordt op geven. 
Ook de heer de Vree wil graag weten waarom dit gebeurd is. 
De heer Veerhoek legt de reden uit waarom het DB de €71.000 heeft toegevoegd aan de 
weerstandscapaciteit. Zoals in de stukken is aangegeven zal de ratio over enkele jaren onder de 
afgesproken norm gaan zakken en zal er niet veel geld overblijven de komende jaren. 
Er wordt al € 31.000,-- bezuinigd. De € 71.000,-- bestaat uit € 60.000 exploitatieoverschot en de ander 
€11.000 wordt gevormd  door een vrijval overeenkomstig met de BBV-regels. 
Dat is voor het DB de reden geweest om een relatief klein bedrag, wat bijna niets betekent per inwoner, in 
kas te houden. Wij beschikken over liquiditeit die niet van ons zelf is maar van de bank omdat de bouw 
goedkoper is uitgevallen ten opzichte van de lening. 
Dit zijn allemaal argumenten om dit relatief kleine bedrag in kas te houden. 
De voorzitter: de toelichting gehoord te hebbende veranderd dit iets in uw standpunt. 
Het bestuur geeft aan dit bedrag te laten staan. 
De heer De Vree benadrukt dat we wel moeten oppassen met dit soort constructies. Dat kan een eigen 
leven gaan leiden. Het moet wel inzichtelijk blijven. 
Vervolgens wordt de jaarrekening 2014 vastgesteld. 
 
6. Begroting 2016 Regionaal Archief Rivierenland 
De heer Van den Anker vraagt of alle reserves als buffer voor het weerstandsvermogen dienen. 
De heer Veerhoek antwoordt dat we hierdoor over gelden beschikken zonder aantasting van de gelden op 
de bedrijfsvoering. 
Mevr. Kok geeft aan dat in de jaarrekening 2014, op blz. 5, een schema is opgenomen welke reserves tot 
het weerstandsvermogen worden gerekend. 
De heer Van den Anker geeft aan dat er een risico is geïnventariseerd van € 232.000. Welke risico’s zitten 
daar vervolgens aan? 
De Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, waarover in november 2014 een besluit is 
genomen, is aanleiding geweest uit te gaan van het bedrag € 232.000. 
Mevr. Van Zutphen vraagt of de € 31.000,-- bezuiniging in 2016 tevens doorgevoerd wordt in 2017 en 
eventuele volgende jaren. 
Mevr. Kok antwoordt dat het bezuinigingsbedrag van € 31.000 in 2016 is doorgevoerd en die als vaste 
bedragen voor de volgende jaren worden overgenomen. Het is dus een structurele bezuiniging. 
De heer Reus geeft aan dat het bedrag per inwoner van € 9,63, vergeleken met andere archiefdiensten in 
het land, vrij hoog is. Is er wel eens een benchmark gedaan? 
Mevr. Kok antwoordt dat eerder een benchmark is gedaan. Het is moeilijk om vergelijkbare 
archiefdiensten te vinden omdat deze heel verschillend georganiseerd zijn. Als we  puur op basis van 
bedrag per inwoners gaan kijken zit het RAR wel boven het gemiddeld maar, als we kijken op basis van 
fte’s ten opzichte van het aantal meters die het RAR heeft, hebben wij een heel productief fte. En een 
dienst die veel onder beheer heeft.  
Het RAR is gebaseerd op fte’s en meters, een archief met een groot werkgebied en daardoor ook veel in 
beheer heeft. Het is een productieve dienst. 
De heer Van Maanen geeft aan dat er vanuit de gemeenteraad Geldermalsen de vraag gesteld is of er in de 
begroting rekening is gehouden met het succes van het gebouw. We hebben bewust een keuze gemaakt 
om een toegankelijk gebouw te maken waar ook onze inwoners heel goed en makkelijk bij de archieven 
kunnen. Het succes moet natuurlijk niet te veel worden anders klopt onze begroting niet. Daar moeten we 
wel oog voor houden.  
Vervolgens wordt de begroting 2016 vastgesteld. 
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7. Uitbreiding depotcapaciteit stand van zaken 
Mevr. Kok geeft een korte toelichting op het bijgevoegde memo. 
Op dit moment zijn we bezig op welke wijze de aanvraagprocedure in goede banen geleid kan worden en 
wordt er gekeken naar de parkeerproblematiek. 
Door de uitbreiding raken we 6 parkeerplaatsen kwijt. 
Er is een brief gestuurd naar de omwonenden over de uitbreiding, maar daar zijn nog geen reacties over 
binnen gekomen. 
Zowel de SCW als Regio Rivierenland wordt regelmatig op de hoogte gehouden. 
Het financiële plaatje is terug te vinden in de jaarrekening en de begroting.  
De heer Veerhoek vraagt of er iets gezegd kan worden over de planning. 
Mevr. Kok antwoordt dat de planning afhankelijk is hoe we uit komen met een tijdelijke/semi permanente 
parkeeroplossing en dat is ook weer afhankelijk hoe snel kunnen we met de gemeente Tiel hierover 
uitkomen. Het is de bedoeling om aan de overkant (in het grasveld) tijdelijke te kunnen parkeren. 
Buiten dat moet heel goed gekeken worden naar de broedperiode van de vogels i.v.m. de kapvergunning 
en zeker naar de waterstanden.  
Exacte datum kan nu nog niet gegeven worden. 
 
8. Beleidsplan 2015-2018 
De voorzitter vindt het een helder en kort beleidsplan en vraagt of Mevr. Kok hier een toelichting op wil 
geven. 
Mevr. Kok geeft aan dat dit het kortste beleidsplan is wat ooit door het bestuur gezien is en ook nog een 
met de meeste vragen. Daar zit natuurlijk een gedachte achter. 
In onze optiek is het veel efficiënter om de juiste vragen neer te zetten en op basis van die vragen de 
komende vier jaar deze  lijnen te volgen. Er zijn vier deelgebieden beschreven die de komende vier jaar 
heel erg belangrijk zijn met als hoofd thema Digitaal. 
Is het bestuur akkoord met de lijn van deze vier onderdelen, dat dat de speerpunten zijn de komende vier 
jaar en op deze wijze ingezet worden.  
Het bestuur spreekt alle lof uit voor dit beleidsplan. 
Het bestuur stemt in met dit beleidsplan en wenst het RAR heel veel succes. 
Mevr. Kok bedankt het bestuur voor het vertrouwen.  
 
9. KPI’s (kritische prestatie indicatoren) RAR 
De heer Van Heusden vraagt hoe het is bij andere archieven t.a.v. KPI 9 Rampen, calamiteiten en 
veiligheid. 
Mevr. Kok antwoordt dat de KPI’s alleen betrekking heeft op het dienstarchief en niet op de archieven in 
de depots. 
 
10. Rondvraag 
De heer Van Maanen vraagt om op de nieuwe website de juiste bestuurders te vermelden. 
Mevr. Kok geeft aan dat op 1 juli de nieuwe website op ludieke wijze wordt gelanceerd. Dit is een heel 
belangrijk moment omdat dit in anderhalf jaar is gerealiseerd. Het bestuur vraag om de complimenten 
hiervoor aan de medewerkers door te geven. 
Tevens deelt mevr. Kok de catalogus van de tentoonstelling “1940 oorlog 1945 33 momenten” uit aan de 
bestuursleden. De tentoonstelling is tot 17 juli te bezichtigen in samenwerking met het Museum en de 
Oudheidkamer Tiel. 
De heer Veerhoek is benieuwd hoe het de Bommelerwaard na een jaar van de aansluiting bevalt. 
Mevr. Sluiter antwoordt dat de Bommelerwaard op digitaliseren alles goed op orde had. De aansluiting is 
goed geregeld. 1 juli is een belangrijke datum door de lancering van de nieuwe website van beide 
diensten. Er is een enorme klus geklaard. Zij heeft er alle vertrouwen in en hoort complimenten. 
De heer De Leeuw sluit zich hier volledig bij aan. Prachtig gebouw en de service is alleen maar beter 
geworden. 
 
11. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.40  uur deze constructieve vergadering. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  26 november 2015, 
de secretaris,                                                       de voorzitter, 


