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REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 

VAN 16 november 2017 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 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 Th.J. de Vree    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 B. de Leeuw    lid namens de gemeente Maasdriel 
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 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 J. Kottelenberg    lid namens de gemeente Neder-Betuwe 
De heer H. Mulder    lid namens de gemeente Neerijnen 
Mevrouw A. Duquesnoy-van de Heuvel  lid namens de gemeente Tiel 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 15.10 uur de vergadering en heet eenieder welkom. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Reus, Kottelenberg, De Boer en Mulder, mevrouw 
Duquesnoy-van den Heuvel en Van Zutphen.  
De voorzitter nodigt de bestuursleden uit om  na de vergadering het nieuwe depot 8 te gaan bekijken. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de BOV-vergadering d.d. 29 juni 2017 wordt zonder op- en/of aanmerkingen 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken 
Intern ingekomen stuk van Beatrijs van Dijk: Er is een mail binnengekomen van de heer Van de Grind 
uit Tiel waarin hij de complimenten uitspreekt hoe goed de functionaliteit van de website van het RAR 
is en dit nog nooit bij een andere archiefdienst heeft gezien. 
Mededelingen 
Consequenties vorming West Betuwe: De voorzitter en de directeur van het RAR hebben een gesprek 
gehad met twee vertegenwoordigers van de stuurgroep over wat dit betekent voor het RAR. De vragen 
die naar voren kwamen waren: nieuw te vormen gemeente, wat betekent dit voor de aansluiting bij het 
RAR, onderdeel Lingewaal, welke route moet bewandeld worden. 
De heer Van den Anker vraagt of het gesprek informerend is geweest of dat er een richting is 
aangegeven. 
De voorzitter geeft aan dat het een inventariserend gesprek is geweest en dat besluitvorming nog zal 
plaatsvinden. 
De heer Andriesse geeft aan dat de besluitvorming aangegeven moet worden door de nieuwe gemeente 
West Betuwe. 



De heer Van Maanen geeft aan dat de stuurgroep opdracht heeft gegeven om te inventariseren en op 
basis hiervan een conceptbesluit te formuleren voor het bestuur. De heer Van den Anker stelt voor om 
dit onderwerp, lopende deze besluitvorming, als vast punt op de agenda van deze vergadering te 
houden zodat het bestuur hiervan op de hoogte blijft. De heer Van den Anker merkt tevens op dat 
Lingewaal welkom is bij het RAR. 
 
Mevrouw Kok deelt mee: 

• Het RAR staat met de interactieve studiezaalwand in de top 3 voor de juryprijs van de 
Gelderse Roos. Op 9 december 2017 is de uitslag. Voor de publieksprijs kan nog gestemd 
worden. 

• De Nacht van het Archief vond plaats op 31 oktober 2017 en had als thema Halloween. Deze 
avond, met 5 historische griezelverhalen en verkleedde medewerkers, is heel goed ontvangen. 
Bezoekers waren verrast hoe het RAR deze historie tot leven heeft gebracht. Er waren 150 
aanmeldingen en daarnaast zijn er nog z’n 100 bezoekers spontaan binnengelopen. 

• Afsluiting van de pilot E-depot in Zaltbommel. Deze pilot is gedaan als volledige organisatie. 
Daarom hebben alle medewerkers hiervoor een kleine attentie gekregen in de vorm van een 
schoonmaakdoekje voor beeldschermen “Voor een heldere kijk op de geschiedenis”. Deze 
attentie wordt ook aan de bestuursleden uitgereikt. 

 
De heer De Vree vraagt of de gemeente Zaltbommel nu alles digitaal gaan aanleveren. 
Mevrouw Kok antwoordt dat dit niet het geval is. Dit was een pilot. Eind 2018 of 2019 zal een keuze 
voor digitale archiefbewaarplaats voorgesteld worden. 
De heer Van Maanen geeft aan dat digitale aanlevering in 2020-2021 wettelijk verplicht wordt. 
 
Mevrouw Kok geeft aan dat in de volgende vergadering de stand van zaken E-depot weer op de 
agenda zal staan. 
 
4. Archiefverordening 
De heer Andriesse merkt op dat de aanleiding om deze verordening aan te passen is omdat de 
gemeente Tiel in de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe is ondergebracht maar vindt dit niet 
terug in de nieuwe verordening. De gemeente Tiel is immers zelfstandig verantwoordelijk voor de 
eigen archivering. Hij informeert hoe dit is geregeld in alle andere gemeenschappelijke regelingen. 
 
Mevrouw Kok antwoordt dat de gemeente Tiel BVOWB heeft gemandateerd voor de dynamische 
archiefwerkzaamheden. Gemeenschappelijke regelingen volgen de archiefverordening daar waar ze 
hun standplaats hebben. 
Het is verplicht dat in de tekst van de gemeenschappelijke regelingen wordt aangegeven welke 
archiefbewaarplaats aangewezen wordt. 
 
De situatie tussen Tiel en BVOWB is wat het archiefbeheer betreft veranderd; het RAR meent dit niet 
meer past in de beheersituatie van het RAR. 
Mevrouw Kok benadrukt dat het gaat over het archief van het RAR en niet over de archieven die in het 
depot staan. 
Het RAR heeft niet gekozen voor de VNG-variant maar voor de BRAIN (Branchevereniging 
Archiefinstellingen in Nederland)-variant omdat dit de brancheorganisatie is van archiefinstellingen in 
Nederland en een praktische uitwerking heeft. 
 
Het RAR adviseert de BRAIN-variant maar als gemeenten de VNG-variant kiezen dan is dat geen 
probleem. 
 
De heer Van Maanen geeft aan dat dit onderwerp ieder jaar terugkomt in het inspectierapport dat 
beschrijft of er op de juiste manier en volgens de verordening gewerkt wordt. 
 
De heer Buwalda heeft een financiële vraag: In de verordening staat dat het DB zorgt voor de 
financiële middelen. Hij informeert of dit is opgenomen in de begroting. 



Mevrouw Kok antwoordt dat dit in het kader van de bedrijfsvoering is opgenomen in de begroting.  
 
Naar aanleiding van de vraag gesteld tijdens de vergadering kan medegedeeld worden dat alle 8 
gemeenten van het RAR het eerder genoemde BRAIN model hanteren. 
 
5. Vergaderschema 
De heer De Leeuw vraagt hoe de manier van  invulling is van het DB na de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Het nieuwe DB wordt gekozen in de vergadering van BOV/AB in juni. 
De voorzitter concludeert dat de jaarrekening en begroting nog door het huidige DB worden 
voorbereid. De voorzitter antwoordt dat het nieuwe AB in juni de jaarrekening en begroting 
vastgesteld. 
 
De heer Van den Anker geeft aan dat Bommelerwaard nog steeds de ambitie heeft voor een DB-lid. 
 
6. Rondvraag 
De heer De Leeuw zou graag zien dat de vergaderstukken eerder op de website van het RAR staan. 
Eén week voor de vergadering vindt hij te kort. 
Afgesproken wordt dat de plaatsing van de stukken  op de website beter bewaakt zal worden. 
 
De heer Van den Anker vraagt naar de financiële afwikkeling van de uitbreiding. 
Mevrouw Kok antwoordt dat de oplevering ongeveer 3 weken verlaat is, dat er naar verwachting geen 
grote afwijkingen ten opzicht van de begroting komen en nog enkele punten openstaan.  
 
De voorzitter geeft aan dat als het RAR tegen financiële problemen is aangelopen, de BOV/AB-leden 
eerder hierover zouden zijn geïnformeerd. 
De voorzitter voegt hieraan toe dat de bouw bij mevrouw Kok in goede handen was. Zeker als het gaat 
over meer- en minder werk heeft mevrouw Kok haar taak goed vervuld. Zij heeft meerkosten kunnen 
voorkomen en goed onderhandeld. 
De voorzitter is zeer content hoe mevrouw Kok dit heeft gedaan. 
 
De heer De Vree geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is als gemeenteraadslid. Hij gaat stoppen 
met zijn politieke carrière. De manier van vergaderen heeft hij als plezierig ervaren en zeer 
gewaardeerd. Waarvoor zijn hartelijke dank. 
 
7. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.50 uur onder dankzegging de vergadering. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
 
 
 
De voorzitter,    de secretaris, 
 
 
 
Aktiepunten: 
- Consequenties vorming gemeente West Betuwe als vast agendapunt op de agenda zetten. 
- Stand van zaken E-depot op de agenda zetten. 
 


