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Verslag AB vergadering WBA

Datum: 23 april2020

Aanwezig: J eff rey van Agtmaal (Woe nsdrecht), J ohan de Beer (Zundert), And rew Harijge ns (Be rge n

op Zoom), HansJanssen (WBA; verslag), Jac Klijs (Moerdijk), Cees Lok (Roosendaal), Laura

Matthijssen (Rucphen), Jan Mollen (Halderberge), Esther Prent (Steenbergen), Gerde Weert (Etten -
Leur), Wim Reijnders (WBA)

LI De AB agenda is akkoord.

2.t Pand Oudenbosch

Verkoopisin handengegevenvanCharlesSuijkerbuijk,bedrijfsmakelaar.OmdatWBAdekeldervoor
langere tijd wil huren zoude n we een interessante optie kunnen zijn voor een belegger, zeker als ook
de andere ruimten verhuurd zíjn. De makelaar gaat met deze nieuwe opdracht/uitdaging aan de slag.

Het saldo over 20L8 van € 104.373 staat nog als bestemmingsreserve en is bedoeld vooreen
eventuele verhuizingvan de archieven in de keldervan het pand Oudenbosch. Begin 2019 was het
immers nog een optie dat we in Bergen op Zoom extra ruimte zouden kunnen huren. Dit is van de
baan en we zetten nuvolin op handhavingdepotruimte in Oudenbosch, Alswe die ruimte kunnen
blijven gebruiken (ook als huurde r straks eventueel), dan vloeit die bestemmingsreserve weer naar
de deelnemers. Bij verkoop van een leeg pand wordt die reserve wel benut!

2.2 E-depot

Het contract met de leveranciervan hetvorige E-depot (Picturae) is opgezegd en loopt 1 augustus
2020af .OmdatdítE-depotnietopleverdewatwewilden,iseind20lg eennieuwE-depot
aanbesteed. Dit is sinds L fe bruari 2020 geleve rd e n is van Prese rvica. Het wordt mome ntee I m bv van

externe expertise voorbereid en ingericht. Deze 'switch' heeft niet geleid tot extra kosten voor de
deelnemers.

Preservica biedtvolledigefunctionaliteiten is internationaalmarktleider. HetWBA wil in 2020 voor
iedere gemeente een bestand in het E-depot hebben opgenomen.

2.3 Evaluatie beleidskaderlBTProvincie2016-2019

Geen bijzonderheden.

2.4 Kwaliteitsmonitorenusabilitytest

Onze klanten hebben wederom onze dienstverlening een hoge beoordeling gegeven van 8.3. H et
WBA is daarmee uiteraard erg tevreden. Maar uit de usability test blijkt dat gebruikers moeite
hebben en houden met de wijze waarop wij m.b.v. archief inventarissen informatie beschikbaar
stellen.ModernegebruikerswillenzoekenalaGoogle.HetWBAgaat,bijvoorkeurinlandelijk
verband, op zoek naar bruikbare en haalbare alternatieven voorzoeken-en-vinden. Uiteraard laten
we daarbij al hetwerkwat is geleverd in de afgelopen 65 jaar nietverloren gaan.

2.5 AVG rapportage
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Het WBA is nog wel even bezig met het verwerken van de AVG regels bij de openbaarheid van

archíef informatie. Dit vordert gestaag.

Eigenlijk zet de AVG het WBA 100 jaar terug in de tijd. En he laas heeft het zuivertoepassen van de

auteurswet eenzelfde negatief effect op de toegankelij kheid van onze rijke collectie afbeeldingen.

2.6 Wettenkaartarchiveringoverheidsinformatie

Geen bijzonderheden.

2.7 Aangepaste aanleverdatum beleidsstukken aan IBT

Na dit AB kunnen de rekening 2019 en begroting 2O2l naar de gemeenten kunnen voorzienswijze
Daarmee is er sprake van een minimale vertraging. Afhankelijkvan de behandelingssnelheid van

ge meenten kan het WBA dan stukken naar GS (lees: IBT) sturen. Het is dus nog afwachten of er
daadwerkelijk sprake zalzijn van vertraging.

3.1 Notulen AB WBA van 3 juli 2019

Akko o rd e n v o stg esteld.

4.t Ontslag archivaris

Wim Reijnders heeftontslaggevraagd als archivaris van hetWBA perl-8-2020. Perzelfde datum is

hij ook niet langer directeurvan het WBA. De wervingvan een opvolger is inmiddels afgerond. De

bekendmakingvolgt binnenkort, nadat de huídige werkgevervan de nieuwe directeurvolledig is

geinformeerd.

Akkoo rd en va stg esteld.

5.1 Wijziging artikel 9 GR in het kadervan de Wet GR en lidmaatschap SGO

Ak ko o rd e n v o stg esteld.

5.2 Wijziging artikel25 GRin hetkadervan deWNRA

Ak ko o rd e n v a stg e steld.

6.1 KPlverslag WBA

Relevante aanvulling is dat de KPI is opgesteld door een onafhankelijke externe deskundige (i.c.

Sandra Sip van DC27l, en zondertussenkomstvan de directeuraan hetAB wordt aangeboden.

Johan de Bee r vindt het me rkwaard ig dat het WBA het ve rslag ove r 2019 heeft inge leverd bij de

provincie,terw'rjldezeophetverslagover20lS blijkbaarnognieteensheeftgereageerd.Wimlegt
u it dat d it het gevolg is van ee n pe rsonee lswisseling bij lnterbestu u rlij k Toezicht (lBT) van de

províncie.

Ak ko o rd e n v o stg e steld.

6.2 Aanbevelingen en actiepunten KPI WBA 2019

Akko o rd e n v o stg este ld.

7.L Beëindigingplustaken
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Akkoord en vo stg esteld.

7.2 iaarrekenin g2OL9

De accountantsve rklaring wordt n agezonde n zod ra deze besch ikbaar komt. J an M olle n vraagt of het
terug storten van het voordelige saldo geschiedt als een korting op de deelnemersbijdrage 3"

kwartaal2020? Ditwordt bevestigd,zekeromdatditookfiscaalcorrectis. Hetin de jaarrekening
genoemde normenkader is recent naar de gemeenten gestuurd.

Ak koo rd en v a stg esteld.

7.3 BegrotingWBA2OZl

Johan de Beer informee rt of e r de kome nde jaren nog grote investeringen te verwachten zijn. Wim
Reijnders zegt dat dit niet het geval is en dat bij de start van het WBA heldere afspraken zijn gemaakt

dat investeren zich beperkttot het E-depot.

Akko o rd e n v a stg esteld.

7.4 Nota lnvesteren en Afschrijven

A k ko o rd e n v a stg esteld.

8. Rondvraag

Johan de Beervraagt om uitleg overeen passage overvacatures ín de begroting. Wim Reijnders legt
uit dat het WBAvanaf de oprichting werkt met loonsomsturing. Het beschikbare budget dient
overeindte blijven,temeerdaarerbij de oprichting van hetWBA al door de drie samenstellende
diensten elk€ 100.000 bezuinigd is. Nu is er één vacature, waarvan Wim vindt dat de nieuwe
d irecteu r daar ove r moet gaan. Wim attendee rt e rwe I op dat er een goede balans moet blijve n van
personeelvoor de nieuwe (E-depot m.n.) en de klassieke (meer analoge) archieftaken. Hij is er trots
op dat hetWBA die balans nog steedsweette vinden. N.a.v. die opmerkingspreken bestuursleden
hun waardering uit voor het WBA en voorWím.

Aldusvastgesteld in de vergaderingvan hetalgemeen bestuurvan hetWest-Brabants p9
juli2O2O
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M. Klijs nders


