COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Overdacht beheer fotoarchief naar Beeldbank Historische Kring Krimpen
Te besluiten om
1. In te stemmen met de overdracht van het beheer van het fotoarchief naar de beeldbank van
de Historische Kring Krimpen, conform bijgaande samenwerkingsovereenkomst.
2. De portefeuillehouder de heer J.H. Blankenberg te machtigen om namens de gemeente
Krimpen aan den IJssel de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Inleiding
Een klein jaar geleden is aan uw college het fotoarchief van de gemeente in digitale vorm
gepresenteerd. Deze beeldbank, www.krimpeninbeeld.nl, is online gezet en inmiddels vele malen
bekeken. Van diverse zijden komen er reacties, aanvullend, corrigerend en waarderend. De indruk
bestaat dat veel Krimpenaren en mensen, die relaties hebben met Krimpen blij zijn met deze
beeldbank. Ter illustratie, in de afgelopen 12 maanden bezochten zo’n 12.500 (niet unieke) personen
de beeldbank en klikten daarbij ruim 500.000 foto’s aan. Mede door inzet van 2 vrijwilligers uit de
Krimpense samenleving is dit tot stand gekomen.
De afgelopen maanden hebben we ons ook beraden op het toekomstig beheer van het fotoarchief. Dit
berust nu bij twee personen en van belang is dat het ondergebracht wordt bij een instelling die voor
continuïteit kan zorgen. Zo zijn we in overleg getreden met de Historische Kring Krimpen. Die kring
heeft een bestuur, meerdere vrijwilligers, is bijzonder geïnteresseerd in de historie van Krimpen en
vindt de beeldbank een mooie aanvulling op hun activiteiten. Dat overleg heeft er toe geleid dat de
HKK graag het beheer van de beeldbank tot haar taak wil rekenen.
Beoogd effect
In bijgevoegde overeenkomst met de HKK zijn de prestaties en inspanningen vastgelegd en ook de
financiële ondersteuning door de gemeente. De komende 4 jaar is daarmee de het fotoarchief digitaal
beschikbaar voor een ieder die interesse heeft in het Krimpens beeldmateriaal.
Argumenten
1. Veel van het werk van de HKK wordt gedaan door vrijwilligers, een aantal zaken kost echter
geld en het is goed voor dit beheer eenmalig en voor meerdere jaren afspraken te maken over
de financiën.
2. De beeldbank biedt een ieder eenvoudig en op toegankelijke wijze inzicht in het historische
beeldmateriaal van onze gemeente.
Kanttekeningen
Na twee jaar sorteren en inventariseren zijn nu alle foto’s uit het gemeentelijk archief klaar om op de
beeldbank geplaatst te worden (ca. 11.000). Daar komen 7.500 foto’s bij van de HKK en is er nog
overleg met een Krimpenaar die zijn foto’s ook beschikbaar stelt (ca 4.000), zodat de beeldbank
binnenkort gevuld is met 20.000 foto’s. Over het beheer van deze collectie zijn duidelijke afspraken
gemaakt met de HKK.
Financiën
Voor de aanschaf van de hardware is eenmalig €1.000 nodig en voor het jaarlijks onderhoud,
abonnementen op softwarepakketten, etc. € 3.500. Dergelijke afspraken bieden voor een langere
termijn zekerheid aan de HKK. Daarom wordt voorgesteld naast de eenmalige € 1.000 de komende 4
jaar jaarlijks een bedrag van € 3.500 te betalen en in 2022 het functioneren van de beeldbank te
evalueren. Voor de financiële dekking kan vooralsnog ruimte worden gevonden in het budget voor het
Dynamisch en (semi-) statisch archief.
Bij de begrotingsvoorbereiding 2019 wordt bekeken of aanvullende middelen benodigd zijn in de
meerjarenbegroting.

Communicatie
De website www.krimpeninbeeld.nl wordt via social media en diverse websites onder de aandacht
gebracht van Krimpenaren. Bij de ondertekening van het convenant, op 15 maart 2018 a.s, zal de
lokale pers worden uitgenodigd.
Uitvoering
Bijlagen
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Historische Kring Krimpen aan den IJssel en de Gemeente
Krimpen aan den IJssel.
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