Verslag vergadering Algemeen Bestuur West-Brabants Archief
van 4 juli 2018 te Bergen op Zoom

Aanwezig:
J.M.A. van Agtmaal (gemeente Woensdrecht), J.C.M. de Beer (gemeente Zundert),
J.P. van Hal (gemeente Etten-Leur), P.W.A. Lepolder-Ruitenberg (gemeente Steenbergen),
C.A. Lok (gemeente Roosendaal), L. Matthijssen-de Jong (gemeente Rucphen),
W.F.L. Reijnders (WBA) en A.J.A.M. Stinenbosch (gemeente Bergen op Zoom)
Notulen: J.H.M. Janssen
Afwezig m.k.: J.P.M. Klijs (gemeente Moerdijk) en J.A.H. Mollen (gemeente Halderberge)
0. Opening en mededelingen
De heer Lok zit bij afwezigheid van de heer Klijs de vergadering voor. Hij opent de
vergadering om 10.00 uur en heet iedereen welkom. Er volgt een kort voorstelrondje.
1. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen overleg AB WBA d.d. 28 maart 2018
De notulen worden onder dankzegging aan de notulist ongewijzigd vastgesteld.
3. KPI WBA 2017
De heer De Beer vraagt een korte toelichting op de KPI en wil graag weten hoever het
WBA nu is met de aanpak van de verbeterpunten. De heer Reijnders legt uit dat begin
vorig jaar de provincie alle verbonden partijen heeft opgedragen om periodiek een KPI
rapportage op te stellen en in te sturen. Het WBA heeft, nadat de intensieve periode van
fusie was afgerond, een eigen KPI onderzoek uit laten voeren en de daaruit
voortvloeiende verbeterpunten zijn op één na nu inmiddels afgewikkeld. Slechts het
opstellen van een calamiteitenplan moet nog gebeuren.
Het WBA heeft, net als de aangesloten gemeenten, een nieuwe Archiefverordening (AV)
vastgesteld, maar deze dient nog te worden gepubliceerd. Gemeenten publiceren hun
eigen AV, maar wie dat voor of namens het WBA gaat doen wordt nog onderzocht.
4. Evaluatie en voortzetting DVO met verbonden partijen
De heer Reijnders geeft, vooral voor de nieuwe AB leden, een korte toelichting op dit
onderwerp. Als er nieuwe verbonden partijen komen, welke gevestigd zijn in één van de
WBA gemeenten, dan zal het WBA actief een DVO voorstel doen.
Het AB zal een nieuwe DVO moeten bekrachtigen.
De heer van Hal attendeert erop dat in het verleden ook steeds een vertegenwoordiger
van de provincie als adviseur was toegevoegd aan het AB. De heer Reijnders legt uit dat
dit historisch gezien zo “ingesleten” was, maar dat door de wijzigingen in het
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interbestuurlijk toezicht (van verticaal naar horizontaal) is verdwenen. Uiteraard staat
het AB vrij om zelf adviseurs toe te laten bij vergaderingen.
5. Jaarrekening WBA 2017, accountantsrapportage en begroting 2019
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er enkele financieel-technische opmerkingen
geplaatst, in het bijzonder de uitdrukkelijke opdracht om voortaan (m.i.v. de
jaarrekening 2018) volledig aan te sluiten op de BBV voorschriften. Hiermee zal het WBA
rekening houden.
Mw. Lepolder legt op verzoek van de heer De Beer nog eens uit hoe het precies zit met
de kosten voor de plustaak van Bergen op Zoom. Kern hiervan is dat de kosten voor die
plustaak niet van personele maar van materiële aard zijn. Daarmee is er feitelijk sprake
van een boekhoudkundig probleem.
De jaarstukken 2017 en de begroting 2019 alsmede de meerjarenraming 2020-2022
worden ongewijzigd vastgesteld.
6. Stelsel van algemene voorwaarden ‘Dienstverlening aan derden”
Dit stelsel wordt ongewijzigd vastgesteld
7. Samenstelling DB na de verkiezingen
Het AB gaat akkoord met de continuering van de samenstelling van een DB bestaande uit
de heer Klijs (voorzitter, gemeente Moerdijk) en de leden mw. Stinenbosch (gemeente
Bergen op Zoom) en de heer Lok (gemeente Roosendaal). Het DB stelt zelf een vicevoorzitter aan. Het AB voegt hier aan toe dat er geen sprake mag zijn van “qualitate qua”
zetels, al zal er bij toekomstige samenstellingen wel steeds worden gekeken naar de
bijzondere relatie tussen het WBA en de gemeente Bergen op Zoom als
servicegemeente.
8. Beleidsplan WBA
De heer Reijnders licht de beslispunten 1 en 2 kort toe. Bij het eerste punt is het vooral
van belang dat eventuele extra verworven middelen direct, bij voorkeur nog in hetzelfde
jaar, beschikbaar komen voor activiteiten voor alle deelnemers. Het mag geen spaarpot
worden. Het DB is belast met de uitvoering, maar er dient melding van de besteding te
worden gemaakt bij het AB en e.e.a. moet zichtbaar worden in de jaarrekening.
Bij het tweede punt gaat het om omzetting van incidentele kosten voor inhuur t.b.v. het
e-depot naar structurele personele versterking die nodig is om het succes van het edepot te bestendigen. Op de vraag van de heer Van Hal of er dan nog steeds voldoende
budget is voor het e-depot antwoordt de heer Reijnders bevestigend.
In het beleidsplan wordt kort ingegaan op de mogelijke verhuur van het pand
Oudenbosch aan de nieuwe regionale omroep. Hiervoor heeft de heer Reijnders a.s.
maandag een afspraak met de voorzitter van die omroep. De AB leden die betrokken zijn
bij die omroep uitten hun twijfels bij de financiële positie van de omroep op langere
termijn. Mede op hun advies stemt het AB erin toe dat een verhuur aan de omroep
mogelijk is, maar vooralsnog voor één jaar met een verbod op bouwkundige
aanpassingen aan het pand. Mocht de omroep in stabiel financieel vaarwater komen,
dan is verhuur en eventuele aanpassingen in het gebouw voor een langere periode
bespreekbaar. Als alternatief voor de omroep zal het WBA in overleg gaan met de
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gemeente Halderberge, die als eigenaar van de grond gebaat kan zijn met het verwerven
van de opstallen. Vooralsnog wordt eerst nog op de a.s. onderhandelingen met de
omroep ingezet.
Het Beleidsplan 2018-2022 van het WBA wordt ongewijzigd vastgesteld en het AB stemt
in met de beslispunten van het bijhorende voorstel.
9. Rondvraag
Mw. Lepolder refereert aan een interessante en goede bijeenkomst over het e-depot
vorige week in Steenbergen. Daarbij waren, naast haar, de hoofden bedrijfsvoering van
de WBA gemeenten aanwezig. Vooral het enthousiasme en de deskundigheid van de
daarbij aanwezige jongere e-teamleden van het WBA spraken haar aan.
De vergadering wordt om 10.55 uur gesloten.
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief in zijn
vergadering van 10 april 2019
voorzitter,

secretaris,

J.P.M. Klijs

W.F.L. Reijnders
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