Verslag vergadering Algemeen Bestuur West-Brabants Archief
van 10 april 2019 te Bergen op Zoom

Aanwezig:
J.P.M. Klijs (gemeente Moerdijk), C.A. Lok (gemeente Roosendaal), L. Matthijssen-de Jong
(gemeente Rucphen), J.A.H. Mollen (gemeente Halderberge) J. Paantjens (wnd. gemeente
Etten-Leur), W.F.L. Reijnders (WBA) en A.J.A.M. Stinenbosch (gemeente Bergen op Zoom)
Notulen: J.H.M. Janssen
Afwezig m.k.: J.M.A. van Agtmaal (gemeente Woensdrecht), J.C.M. de Beer (gemeente
Zundert), P.W.A. Lepolder-Ruitenberg (gemeente Steenbergen)
0. Opening en mededelingen
De heer Klijs opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen welkom. De vooraf
ingebrachte opmerkingen van de afwezige bestuursleden van Woensdrecht en Zundert
worden meegenomen in de beraadslagingen. De heer Mollen mist de evaluatie op de
agenda; dit onderwerp zal worden behandeld bij de begroting onder agendapunt 5.
De agenda wordt vastgesteld.
1. Notulen overleg AB WBA d.d. 4 juli 2018
N.a.v.:
- Het WBA heeft inmiddels een calamiteitenplan vastgesteld
- Onderzocht zal worden of de GR WBA ook toegang kan krijgen tot het
Gemeenteloket om te kunnen publiceren.
Akkoord. De notulen worden onder dankzegging aan de notulist ongewijzigd vastgesteld.
2. Voortgangsrapportage KPI WBA 2018
Er is bezorgdheid bij bestuurders over de rol van het Interbestuurlijk Toezicht van de
provincie (IBT). IBT stuurt beoordelingen “voldoet” naar gemeenten (een groen bolletje),
maar dat oordeel gaat over de procedure en niet over de inhoud. Het zegt nauwelijks
iets over de kwaliteit en hindert informatiebeheerders bij het verbeteren daarvan: “het
is toch goed volgens IBT?”……. Het AB acht het niet nodig om een formele reactie richting
provincie uit te doen gaan.
Akkoord. De voortgangsrapportage wordt vastgesteld.
3. Aanwijzing archiefbewaarplaatsen
Akkoord. De archiefbewaarplaatsen worden conform voorstel formeel aangewezen.
4. Concept Jaarrekening WBA 2018
Na een korte uitleg door de heer Reijnders stemt het AB in met het reserveren van het
positieve saldo over 2018 voor de kosten van verhuizing en herplaatsing van de
archieven die nu nog in het archiefpand in Oudenbosch worden bewaard. AB is akkoord
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met de verkoop van dit pand. In samenspraak met de gemeente Halderberge, de
grondeigenaar, zal een voorstel worden gemaakt voor DB en AB.
Akkoord. De jaarstukken 2018 worden voorlopig vastgesteld.
5. Concept Begroting 2020
Er is nog een laatste kleine aanpassing gedaan in de tabel onderaan pag. 8.
Het AB besluit n.a.v. de geplande evaluatie in 2020, dat op dit moment kan worden
volstaan met een beperkte, door het WBA zelf uit te voeren, evaluatie. Deze zal bestaan
uit een peiling van de klanttevredenheid van o.a. heemkundekringen en individuele
gebruikers van het archief. Het WBA komt met een voorstel. Het DB zal in zijn volgende
vergadering een besluit hierover nemen.
Het AB is tevreden met de wijze waarop het WBA functioneert. De uitgebreide evaluatie,
zoals bedoeld ten tijde van de vorming van het WBA, wordt doorgeschoven naar 2022,
het jaar waarin het huidige beleidsplan van het WBA afloopt.
Akkoord. De concept begroting 2020 wordt voorlopig vastgesteld.
6. Controleprotocol en Normenkader WBA 2019
Akkoord. Het controleprotocol wordt vastgesteld.
7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De vergadering wordt om 13.35 uur gesloten.
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief in zijn
vergadering van 3 juli 2019
voorzitter,

secretaris,

J.P.M. Klijs

W.F.L. Reijnders
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