Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief op
donderdag 12 maart 2020
Aanwezig:
J. Nieuwenburg – burgemeester Hoorn
M. Pijl – burgemeester Drechterland (vz)
G.J. Nijpels – burgemeester Opmeer
J. Fit – wethouder Medemblik
R. Wortelboer – burgemeester Stede Broec
E. van Zuylen – burgemeester Enkhuizen
D. Dekema – algemeen directeur WFA
J. de Bruin – adjunct-directeur WFA
W. Bijman – wethouder Koggenland
H. Offerman – verslag

Afwezig:
–
1. Opening en mededelingen
M. Pijl opent de vergadering.
D. Dekema deelt mee dat WFA geen onderdeel is in het programma van het VNG-congres.
2. Verslag AB 20-11-19 (bijlage 1)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen kadernota 2021 (bijlage 2)

In het DB is gesproken over de zienswijzen. Het merendeel heeft positief gereageerd.
Opmeer en Drechterland hebben een negatieve zienswijze ingediend en gevraagd om een
vermindering van de bijdrage van resp. 5% en 2,3%. Het DB heeft het AB geadviseerd geen
verdere bezuinigen door te voeren.
Koggenland heeft een positieve zienswijze ingediend en naderhand is een motie
aangenomen om geen bezuinigingen op gemeenschappelijke regelingen door te voeren.
Stede Broec heeft aangegeven dat de kadernota voldoende basis biedt voor het opstellen
van een begroting. Wel is het verzoek gedaan om in de volle breedte te kijken of er bezuinigd
kan worden
Hoorn heeft positief geadviseerd, waarbij is aangegeven dat het belangrijk is dat de regionaal
historische centra samenwerken.
J. Fit geeft aan dat de D66 een motie ‘samenwerken in voor- en tegenspoed’ heeft ingediend.
Deze motie is unaniem aangenomen in de Raad. Een gesprek zal gevoerd worden met de
deelnemers die wel willen bezuinigen.
Benadrukt wordt dat het WFA geen overbodige taken uitvoert. Als het minder moet gaat dit
ten koste van taken. Voorstel is dan ook om geen besparingsvoorstel in te dienen bij de
begroting.
De kadernota 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen beleidsplan WFA 2020-2023 (bijlage 3)
Medemblik heeft als enige gemeente een positieve zienswijze ingediend. De overige
raden hebben niet gereageerd.
Het beleidsplan WFA 2020-2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Stand van zaken eDepot (mondelinge toelichting)
D. Dekema licht mondeling toe: 1 april is een cruciaal moment. Het eerste deel van
het systeem wordt dan opgeleverd en kan men met dit deel van het systeem aan het
werk.
De afgelopen maanden zijn er problemen geweest met de leverancier. Manier van
samenwerken is besproken en aangepast en het resultaat hiervan is zichtbaar. Nog
steeds staat 1 april als opleverdatum. Hierna wordt er getest en wordt duidelijk of
het systeem werkt.
Nadere afspraken zijn gemaakt en zijn vastgelegd als addendum op het contract.
Er wordt onderscheid gemaakt in overgedragen en uitgeplaatste archieven. Na 1 april
wordt de tweede fase ontwikkeld t.b.v. de uitgeplaatste archieven. Hiervoor is het
nodig om over data te beschikken om goed te kunnen testen. De gemeenten Hoorn
en SED starten als eerste gemeenten om hun data hiervoor aan te leveren.
Het in het vorige AB genoemde plan B blijft nog altijd van kracht.
6. Toelichting op het project geschiedenislokaal.nl (mondeling)
Peter Zwart geeft een presentatie over het geschiedenislokaal, een van de
educatieprojecten.
Het geschiedenislokaal is een onlineproduct, bedoeld voor de middelbare scholieren.
Het is een platform waar je informatie uit het archief kunt inzien. De basis van dit
platform is als eerste versie eind april gereed en wordt daarna verder uitgebouwd.
7. Rondvraag
J. Nieuwenburg: Gisteren een artikel toegestuurd uit de krant i.v.m. het onderzoek
naar de Slag op de Zuiderzee in oktober 1573.
1. Gezamenlijk oppakken, zodat het verder gaat dan alleen Hoorn?
2. Kunnen wij dit verhaal beter vertellen door hier onderzoek naar te (laten) doen?
3. Pak dit ook op binnen evenementen in de aanloop naar 2023 toe.
Voorstel is om hiervoor een projectgroep op te richten waarbij het WFA een van de
partners is. Wordt ook geagendeerd in het ABZ. Opmeer benadrukt dat dit geen
initiatief moet zijn van het WFA.
J. Fit: Vanuit de stuurgroep VNG is aangegeven dat er de mogelijkheid bestaat om
een stand te huren. Hier zijn behoorlijke kosten aan verbonden (ruim €4.00). J. Fit
neemt deze opmerking mee terug.
D. Dekema geeft aan dat er in de gang een kleine tentoonstelling hangt. Ook doet het
WFA meedoet aan het initiatief ‘de tweede wereldoorlog in 100 foto’s’ in de tweede
kamer. Tijdens Pasen zijn deze foto’s in het WFA te zien.
J. de Bruin: Onlangs is uit onderzoek gebleken dat er galgenvelden zijn geweest in
Opmeer, Enkhuizen en Obdam.

