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Geachte leden van de raad,
Hierbij treft u de jaarstukken aan van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH). Het betreft de
jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019. De jaarrekening is ter kennisname, voor de
ontwerpbegroting geldt dat uw raad de mogelijkheid heeft een zienswijze naar voren te brengen bij het
Algemeen Bestuur van de SAMH. Dit op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. De begrotingsstukken worden, ter vaststelling, aangeboden aan het Algemeen Bestuur
van SAMH in de vergadering van 4 juli 2018. Onze gemeente wordt daarin momenteel
vertegenwoordigd door wethouder J.H. Blankenberg.
Inleiding
Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) bewaart conform de Archiefwet de archieven van de
besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de
IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland. Ten
opzichte van de andere deelnemers heeft Krimpen aan den IJssel relatief weinig meters bij SAMH
ondergebracht. In 2018 zal daar naar verwachting verandering in komen doordat ruim 350m, extra
archief wordt overgebracht. Daarnaast houdt de SAMH toezicht op het beheer van de niet
overgebrachte archiefbescheiden, zowel fysiek als digitaal, van onze gemeente en bevordert het
educatieve initiatieven en lokaal- en streekhistorisch onderzoek. In 2015 is de gemeenschappelijke
regeling voor het laatst aangepast aan de actualiteit.
Begroting 2019
De in de begroting 2019 van het SAMH opgenomen bijdrage past in de meerjarenbegroting van
Krimpen aan den IJssel. Echter daarmee is niet alles gezegd. De SAMH staat namelijk voor de pittige
uitdaging om de financiële huishouding op orde te brengen en meerjarig sluitend te maken. De
afgelopen 2 jaar is met een exploitatietekort afgesloten. In 2017 nog werd een bedrag van € 54.245 in
de rode cijfers geschreven. Deze tekorten konden gedekt worden vanuit de egalisatiereserve. Voor de
jaren die komen gaan is deze mogelijkheid er niet meer, daar de egalisatiereserve is teruggelopen tot
€ 152. Er is dan geen ruimte meer om incidentele tegenvallers op te vangen.
In dit kader heeft het Algemeen Bestuur van het streekarchief opdracht gegeven een andere opzet te
maken voor de komende begrotingen. Deze nieuwe begrotingsopzet moet ertoe bijdragen dat er meer
transparantie komt in de financiële huishouding en dat deze structureel perspectief biedt. Als basis
hiervoor is door de deelnemende partners van de SAMH een uitgebreide producten- en
dienstencatalogus (PDC) samengesteld. De financiële vertaling hiervan zal worden ingebed in de
programmabegroting 2020. Voor de opzet van de nieuwe begroting en de koppeling met de PDC is
een financiële werkgroep samengesteld. Deze bestaat uit ambtelijk vertegenwoordigers van de vijf
gemeenten en de streekarchivaris. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de opzet van de nieuwe
begroting 2020, de eerste bijeenkomst staat in juni 2018 op de agenda.
Een ander aspect dat van invloed zal zijn op de vernieuwde begrotingsopzet is de rol die SAMH in zal
nemen in de veranderende informatiesamenleving. De digitalisering van werkprocessen en de
dienstverlening bij gemeenten heeft verstrekkende gevolgen voor de archieffunctie. De vraag is welke
betekenisvolle bijdrage SAMH kan leveren aan de digitale archivering, duurzaamheid en
toegankelijkheid. In 2018 zal hierop, mede aan de hand van een bestuurlijke conferentie, een visie
ontwikkeld zijn.
Afweging
Het jaar 2019 wordt daarmee een overgangsjaar. Gezien de financiële situatie heeft het AB besloten
om de totale gemeentelijke bijdragen voor 2019 reeds te verhogen met € 50.000,-. Voor Krimpen aan
den IJssel betekent dit een beperkte extra bijdrage van € 2.209 bovenop de jaarlijkse bijdrage. In 2019
komt deze neer op €117.515. Krimpen aan den IJssel betaalt daarmee 9.62% van de totale kosten.
Overigens is in dit bedrag ook de indexering van 1.5 % meegenomen. Dit is de grondslag in de
programmabegroting van de gemeente Gouda. De toename wordt verwerkt in de Kadernota 2019, als

voorbereiding op de gemeentelijke begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2019-2021. De
bijdragen passen meerjarig in onze begroting, bij de Kadernota behoeft dit geen aanpassing.
Zienswijze
Het college kan zich vinden in de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de SAMH. Wel
worden de uitkomsten van de nieuwe PDC en de daaraan gekoppelde begrotingsuitgangspunten
nauwlettend gevolgd. De verwachting is dat de begroting 2020 kwalitatief goed onderbouwd is en als
een kompas richting geeft aan de inhoudelijke en financiële koers die door de SAMH wordt ingezet.
Gelet op bovenstaande lijkt het ons college niet noodzakelijk een zienswijze over de
Ontwerpbegroting 2019 te sturen.
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