Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief op
woensdag 1 juli 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. I.v.m. de corona-maatregelen vindt de vergadering plaats via
Microsoft Teams.
2. Verslag AB 12 maart 2020 (bijlage 1)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Zienswijzen raden op de jaarstukken (bijlage 2)
Er zijn alleen positieve zienswijzen ontvangen. Gemeente Stede Broec geeft aan wel de
jaarstukken in de Raad te annoteren, met het verzoek dat een uitgebreidere toelichting
(conform kadernota) gewenst is.
4. Jaarrekening 2019 ter vaststelling (bijlage 3)
De jaarrekening 2019 wordt vastgesteld.
5. Begroting 2021 ter vaststelling (bijlage 4)
De begroting 2021 wordt vastgesteld.
6. Stand van zaken e-Depot (mondelinge toelichting)
D. Dekema licht de laatste stand van zaken toe. Eind april heeft er een oplevering
plaatsgevonden, waarna diverse testen zijn uitgevoerd. Deze testen hebben een aantal
blokkerende zaken opgeleverd. Deze zijn door de leverancier opgepakt en afgelopen
maandag opnieuw getest. Hier zijn wederom blokkerende zaken uit naar voren gekomen,
welke vorige week in de stuurgroep zijn besproken. Dit heeft geleid tot een formele
boodschap richting de leverancier met een duidelijke deadline in de tijd. Ondanks deze
formele boodschap is het WFA van mening dat de leverancier de huidige tekortkomingen kan
oplossen.
Er is voldoende vertrouwen in een goede afloop. Leverancier heeft afgelopen periode last
gehad van (corona)zieken, wat heeft geleid tot capaciteitsproblemen. Er is een plan B waarop
teruggevallen kan worden als blijkt dat dat nodig is.

Projectleider Tine van Nierop heeft deze week afscheid genomen (pensioen). Haar taken zijn
overgedragen aan haar opvolgster.
7.

Rondvraag
D. Dekema informeert het DB dat op de website van het WFA de eerste resultaten van de
Corona-collectie raadpleegbaar zijn.

