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Inleiding Arnold Carmiggelt 
 
Geschiedenis CGA 
- 1978 opgericht 
- 1985 statutair opgericht als vereniging (13 gemeenten lid), met als doelstelling ‘…het behartigen van 
gemeenschappelijke belangen met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van taken die gemeenten 
op het gebied van archeologie op zich genomen hebben.’  
Let wel: dit was allemaal nog vrijwillig (geen wettelijke taak). Activiteiten CGA bestonden uit onderling overleg, 
commissies/werkgroepen, raad en advies, bevorderen publicaties. 
- 2000: beleidsplan 2001-2004 (29 gemeenten lid): gemeentelijke rol in bestel, informatieverstrekker richting 
gemeenten, archeologie als onderdeel van cultuurhistorisch beleid, tentoonstelling/publicatie tgv 25 jaar CGA, 
website, stimuleren synthetiserend onderzoek. 
- 2005: beleidsplan 2005-208 (37 gemeenten lid): professionalisering, samenwerking met VNG, faciliteren van 
gemeenten, informatieverstrekking via internet, synthetiserend onderzoek (leerstoel stadsarcheologie).  
En: ‘CGA is nu de belangenbehartiger van de gemeentelijke archeologie in Nederland. CGA is geen 
vereniging van de aangesloten leden, maar een convent voor de gemeentelijke archeologie!’.  
NB Later (na 2007, toen subsidie OCW werd beeindigd) is besloten dat het CGA juist alleen de aangesloten 
gemeenten vertegenwoordigd en niet langer een missionarisfunctie vervult richting gemeenten zonder eigen 
archeologiebeleid.  
 
Evaluatie en visievorming in 2012 
Aanleiding onder meer: 
 
- stijging aantal leden (nu circa 60) 
- grotere diversiteit leden (nu ook regio-archeologen en medewerkers bedrijven, verschil gemeenten met-
zonder opgravingsvergunning) 
- Wamz 2007: wettelijke taak gemeenten en marktwerking 
- andere spelers in het veld, zoals VoiA, NVAO 
 
Vragen: wie zijn wij nu en waar zijn we van? Voldoen we aan dat doel (organsiatie, werkwijze, prioriteiten, 
daadkracht, wensen etc.). 
 
Vandaag input verzamelen (benen op tafel), nog geen eindplaatje maar inbreng voor een discussienotitie met 
keuzes en consequenties van die keuzes die weer terug komt in het CGA.  
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Functie, doel, rol en taken CGA 
 
Belangenbehartiging 
* Invloed uitoefenen op wet- en regelgeving 
* Politieke lobby 
* Belangen van de gemeentelijke archeologie (of van de gemeentelijk archeologen / leden van het CGA?) 
behartigen 
* Missionaris-rol: stimuleren van archeologiebeleid bij andere gemeenten 
* Schakel wetenschap-politiek-maatschappij 
 
Platformfunctie 
* Elkaar informeren (intern) 
* Elkaar ondersteunen (gevoel, klaarstaan voor ellaar) 
* Sparren 
 
Kennisfunctie 
* Verzamelen en overzicht geven van kennis over gemeentelijke archeologie (inhoudelijk, ook beleid?) 
* Kennis opslaan en delen (intercollegiaal) 
* Stimuleren en entameren synthestiserend onderzoek 
 
Anders 
* Tegenhanger commerciële archeologie 
* Kenmerken: continuiteit en onafhankelijkheid 
* Nu/als Wamz en gemeentelijke archeologie goed functioneren: CGA opheffen? 
* Vgl. Federatie Grote Monumentengemeenten 
 
 
Wie kunnen lid worden van het CGA? 
 
- Ambtenaar bij gemeente (met ‘archeologie’ in functiebeschrijving) 
- Voorwaarde: afgestudeerd archeoloog 
- Medewerker van commercieel bedrijf kan ook lid worden, mits structureel ingehuurd door gemeente 
- Niet persoon maar gemeente (met structureel archeologiebeleid) is lid 
- Regio(-archeoloog) kan ook lid worden 
 
Vragen: 
* Verschil tussen gemeenten met alleen beleid en gemeenten met ook uitvoering? 
* Verhouding / taakverdeling VNG – CGA? 
* Mandaat (je zit niet in het CGA namens college van B&W, maar ook niet op persoonlijke titel)? 
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SWOT-analyse 
 
 
Sterke punten 
- DB is goede afspiegeling van diversiteit leden 
- Kennis (inhoudelijk en van beleid) 
- Statuur / imago 
- Betrouwbaarheid 
- Betrokkenheid 
- Belangenbehartiging (CGA wordt gevraagd om mening) 
 
 
Zwakke punten 
- Doel is niet duidelijk 
- Geen prioriteiten 
- Organisatie 
- Interne communicatie 
- Heterogeniteit leden 
- Geen inhoudelijk debat 
- Weinig consensus 
- Mandaat? 
 
 
Kansen 
- Maatschappelijke aandacht voor archeologie (positief en negatief) 
- Mandaat VNG – laat archelogie meer aan CGA over 
- Archeologie steeds vaker onderdeel van breder onderwerp cultureel erfgoed 
- Groeiend ledenaantal – daardoor meer invloed 
- Omgevingsvergunning 
 
 
Bedreigingen 
- Groeiend ledenaantal 
- Privatisering / marktwerking – afnemende kwaliteit onderzoek, daardoor minder draagvlak voor archeologie 
- Regionaal overleg neemt plaats in van CGA 
- Werkbelasting (m.n. DB) 
- Economische crisis, daardoor minder draagvlak voor archeologie 
 
 


