
 1 

REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 
Streekhistorisch informatie- en documentatiecentrum 

 
CONCEPT VERSLAG 

VAN DE BEELD- EN OORDEELVORMENDE VERGADERING VAN HET VAN HET 
REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 

VAN  23 februari 2017 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 Sijpkes     plv. lid namens de gemeente Tiel 
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 
D De heer H.J.B.A. van Heusden  lid namens de gemeente Geldermalsen 
e heer A. van Maanen    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 
De heer S. Buwalda    lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevr. H.M. Sluiter-van der Velpen  lid namens de gemeente Zaltbommel 
Mevr. E.S. Borsboom-Steehouwer  notulist 
 
Afwezig: 
De heer G. Mostert    lid namens de gemeente Culemborg 
Mevr. A. Duquesnoy-van de Heuvel  lid namens de gemeente Tiel 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 15.05 uur de vergadering en heet eenieder welkom. 
De voorzitter legt de opzet uit van de 3 vergaderingen die op de agenda vermeldt staan. 
M.n. de geheimhouding bij de derde vergadering met betrekking op het rapport van het verbetertraject. 
Bericht van verhinderdingen wordt door de voorzitter aangegeven. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Tekstuele aanpassing: 
Pagina 1, agendapunt 3, 5e regel staat KLEM-gemeenten dit moet zijn SA West-Betuwe. 
 
Op de web-site staat 2 maal het verslag van de BOV-vergadering van 24 november 2016. Één daarvan 
had het verslag van het AB moeten zijn. Tevens nakijken of het juiste vergaderschema op de web-site 
staat. 
 
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Mededeling: 
De voorzitter vraagt of de heer Rico van der Schee, de nieuwe manager bedrijfsvoering, zich aan de 
aanwezigen wilt voorstellen. 
Mevr. Kok is gevraagd om in september tijdens het Nationale Congres van Poolse archivarissen in Kielce 
een verhaal te vertellen over de archieven in Nederland en in het bijzonder ons archief. Het thema van het 
congres is “Archieven zonder grenzen”  
 
4. Stand van zaken uitbreiding depotcapaciteit 
Mevr. Kok geeft een toelichting op het memo. 
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Op woensdag 8 maart 2017 is de eerste bouwvergadering. 
Tevens is er op 8 maart een informatie middag voor de naaste buren (Regio Rivierenland en SCW) 
ingepland. Naar de bewoners aan de Goudenregenstraat gaat weer een nieuwsbrief met de nieuwe 
informatie. 
13 Maart 2017 zal begonnen worden met de bouw, met als eerste het inrichten van de tijdelijke 
parkeerplaatsen. 
 
5. Stand van zaken E-depot 
De heer Van Maanen geeft aan dat dit memo een kleine aanvulling is op de in de vorige vergadering 
gehouden presentatie. En zoals afgesproken wordt dit als een vast agendapunt op de agenda gezet om de 
vergadering op de hoogte te houden. 
Waar we blij mee zijn is dat we zo meteen goede adviseurs krijgen die de gemeenten gaan helpen om te 
zorgen dat ze de juist metadata kunnen toevoegen en klaar te zijn als de wet vraagt om overbrenging. 
De proef met Zaltbommel loopt goed en daar zijn we ook blij mee. Waarschijnlijk volgt op korte termijn 
ook een pilot met Buren. 
De heer Reus vraagt hoe de andere gemeenten  hierin worden meegenomen. 
Mevr. Kok geeft aan dat dit 2 verschillende pilots zijn. De uitkomsten van beide pilots zullen kennis en 
praktische tools opleveren voor alle 8 Gemeenten van het RAR. 
 
6. Rondvraag 
De heer De Boer vraagt op welk tijdstip de leden aanwezig zouden moeten zijn op de Open Dag. 
Mevr. Kok antwoordt dat er voor de gemeenteraadsleden vooraf een VIP ontbijt wordt georganiseerd, 
waarbij ook de bestuursleden natuurlijk welkom zijn. Overdag zijn er verschillende activiteiten. 
De voorzitter: 1 april 2017 om 08.30 uur ontbijt. 
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 
 
8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.25 uur de BOV vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2017, 
de secretaris,                                             de voorzitter,   


