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CONCEPT VERSLAG 

VAN DE BEELD- EN OORDEELVORMENDE VERGADERING VAN HET VAN HET 

REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 

VAN 31 januari 2018 TE TIEL 

Aanwezig zijn: 

De heer M.J.J. Melissen   lid namens de gemeente Tiel, voorzitter 

Mevrouw E. Kok-Majewska   directeur/streekarchivaris, secretaris 

De heer J. de Boer    lid namens de gemeente Buren 

Mevrouw 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 

D De heer H.J.B.A. van Heusden  lid namens de gemeente Geldermalsen 

De heer A. van Maanen    lid namens de gemeente Geldermalsen 

De heer G.P. van den Anker   lid namens de gemeente Maasdriel 

De heer H. Mulder    lid namens de gemeente Neerijnen 

Mevrouw A. Duquesnoy-van de Heuvel  lid namens de gemeente Tiel 

De heer S. Buwalda    lid namens de gemeente Zaltbommel 

Mevrouw H.M. Sluiter-van der Velpen  lid namens de gemeente Zaltbommel 

Mevrouw E.S. Borsboom-Steehouwer  notulist 

 

Afwezig met kennisgeving: 

De heer B. de Leeuw    lid namens de gemeente Maasdriel 

 

Afwezig zonder kennisgeving: 

De heer Th.J. de Vree    lid namens de gemeente Neder-Betuwe 

De heer J. Kottelenberg    lid namens de gemeente Neder-Betuwe 

De heer J. Andriesse    lid namens de gemeente Neerijnen 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 15.10 uur de vergadering en heet eenieder welkom. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer B. de Leeuw .  

De voorzitter nodigt de bestuursleden uit om  na de vergadering aanwezig te zijn bij de officiële 

opening van depot 8.  

 

2. Verslag vergadering d.d. 16 november 2017 

Het verslag van de BOV-vergadering d.d. 16 november 2017 wordt zonder op- en/of aanmerkingen 

goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Evaluatie bestuurlijke structuur 

De voorzitter geeft aan dat het zoeken was om met elkaar voor deze vorm te kiezen. 

Hij ervaart het als prettig en goed. 

De doelstelling om in deze vorm gezamenlijk op te treden is geslaagd en dat het AB vertrouwen heeft 

in de BOV-leden. De terugkoppeling naar de gemeenteraden is ook goed. 

 

Mevrouw Sluiter vindt het ook een goede constructie en geeft ook aan dat het AB het vertrouwen heeft 

dat raadsleden hierbij aan tafel zitten en besluiten mee voorbereiden. 

 

Mevr. Duquesnoy vindt dat in deze vorm de terugkoppeling naar de raden gemakkelijker is.  

 

De heer Buwalda geeft aan dat in deze vergadering één raadslid per gemeente vertegenwoordigd is, 

voelt men dan de druk om als enige raadslid het RAR te vertegenwoordigen in de raadsvergaderingen. 



De heer Mulder antwoordt hierop dat de druk door deze vorm juist minder is, maar als men mee 

besluit dan ligt de druk juist veel hoger. 

 

De voorzitter vraagt aan de AB-leden hoe zij het ervaren hebben dat er raadsleden bij aanwezig zijn. 

 

De heer Van den Anker geeft aan dat dit alleen maar goed is. De rol en de werkwijze die we gekozen 

hebben is eigenlijk gekomen omdat we gedwongen werden om een andere structuur te gaan kiezen om 

de betrokkenheid bij de raden groot te houden. De maximale betrokkenheid blijft alleen we voldoen nu 

aan de wettelijke verplichting. 

 

De heer Mostert geeft aan dat de raad de betrokkenheid waardeert maar of de nieuwe raadsleden ook 

de behoefte heeft aan deze betrokkenheid, betwijfeld hij. Het archiefwerk is wel een uitvoerende taak. 

 

De heer Van Maanen vraagt waarom het niet interessant zou zijn voor de nieuwe raadsleden. 

De heer Mostert denkt dat de raden het meer een college aangelegenheid zullen vinden. Opleggen is 

dat dan een optie?. 

De heer De Boer geeft aan dat dit ook ligt in de persoonlijke interesse. 

 

De voorzitter geeft aan dat op het moment dat in de raden niemand belangstelling heeft om in een 

beeld- en oordeelvormende vergadering aanwezig te zijn dan heeft opleggen totaal geen zin. Hier aan 

deelnemen moet zijn omdat men het leuk, interessant en belangrijk vindt voor de gemeente.  

 

Na deze discussie vraagt de heer De Boer wat de voorkeur is van dit bestuur. 

Unaniem: doorgaan met deze vorm van het RAR.  

 

4. Informeel afscheid AB/BOV (in verband met de naderende gemeenteraadsverkiezingen. 

Dit is een informeel afscheid gezien de verkiezingen in maart. 

De eerst volgende AB/BOV-vergadering is in juni en in de nieuwe samenstelling. 

 

Na een kort uitleg over de Waterschapsgeschiedenis deelt Mevrouw Kok als bedankje voor het 

bestuurswerk en betrokkenheid van het RAR het nieuwe boek over de geschiedenis van Waterschap 

Rivierenland en zijn voorgangers aan de bestuursleden uit. 

De 2 toehoorders op de publieke tribune ontvangen ook een exemplaar. 

 

5. Rondvraag 

De voorzitter geeft aan dat het nu tijd is om naar de opening van depot 8 te gaan en met de mededeling 

dat de Vrienden van het RAR en Bommelerwaardse Archieven samen het programma hebben 

samengesteld. 

 

7. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.20 uur onder dankzegging de vergadering. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2018, 

 

 

 

De voorzitter,    de secretaris, 

     E. Kok-Majewska 

 

 

 


