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CGA-DB overleg, woensdag 10 juli 2013, Amersfoort 
 
 

1. Bespreking missie/visiestuk, accounthouders 
 
Bij dit eerste overleg binnen de nieuwe bestuurssamenstelling hebben we ons gericht op de 
accounthouders, onderwerpen en taakverdeling, nog niet op visiestuk zelf. 
 
Vooralsnog komen we op de volgende lijst uit: 
Maarten Wispelwey: VNG 
Maarten Wispelwey (overnemen taak Nico Arts): CCvD van de SIKB 
Maarten Groenendijk, SIKB 
Maarten Wispelwey en Bas van Sprew: Grote Monumentenfederatie 
Nico Arts en Ria Berkvens: AWN 
Masja Parlevliet: Stichting Reuvens 
Maarten Wispelwey (Corien Bakker, Arnold Carmiggelt/Dieke Wesselingh): DCE 
Corien Bakker: EI en overige ‘Haagse contacten’ 
Ilse Schuuring en Stefan Molenaar: VOIA-NVAO 
Mieke Smit en Carla Soonius: RCE, Archeologie in Gemeenten 
 
De terugkoppeling vindt plaats door plaatsing van stukken op de site en op aanvraag gaat 
het naar de ALV-agenda. 

 
2. Website (mogelijkheden en wensen) 

 
Het bestuur heeft een aantal wensen neergelegd, Linda gaat kijken in hoeverre dit 
meteen al doorgevoerd kan worden, een paar punten kan alleen Lameco doorvoeren. Ze 
zal terugkoppelen wat mogelijk is en of er extra kosten aan verbonden zijn bij Lameco. 
 

• Lijst accounthouders op een duidelijke pagina plaatsen 
• Downloads leden: bovenaan een kop met ‘actueel’ (stukken voor komende ALV), 

onderaan ‘archief’ (meer dan een jaar oud) 
• Het plaatsen van een nieuw stuk door accounthouder, mailen naar Linda (met korte 

toelichting). Linda laat per mail weten aan alle leden dat het stuk geplaatst is met 
de toelichting er bij. 

• Bij het plaatsen van een stuk, krijgt het document een volgnummer. 
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3.     Welke nieuwe ontwikkelingen? 
   

Bezuinigingen in het veld en de koers die de RCE vaart, zie agendapunt 6 
 
 
4.     Vergaderdata/-dagen en –locaties  
 

Maarten Wispelwey geeft aan dat de datum van ALV grotendeels afhankelijk is van 
beschikbaarheid secretariaat. Linda werkt de komende 3 jaar op woensdag en vrijdag 
voor CGA, maar kan zonodig enkele keer een switch maken naar een donderdag,  
Bepaalde donderdagen kunnen niet i.v.m project (en training) waar Linda aan is 
gebonden voor vaste data, Linda heeft de data doorgegeven aan Maarten per mail. 
Bestuur geeft aan om de donderdag aan te willen houden als vaste vergaderdag, dat 
worden dan 3 donderdagen die buiten de lijst vallen van Linda. Ilse Schuuring kan heel 
moelijk op donderdagen, zij gaat kijken wat ze eventueel kan schuiven. 
Aanwezige leden vinden de centrale ligging en goede bereikbaarheid van Utrecht 
voldoende om de vergaderlocatie ongewijzigd te laten. Het is wel een goede afwisseling 
als een gemeente ons wil uitnodigen aldaar te vergaderen, ivm een combi voor 
tentoonstelling, festiviteit etc., daarin meegenomen dat we gebruik mogen maken van een 
vergaderzaal. 

 
5.     Praktische zaken:  
 

Aan de nieuwe bestuursleden worden een aantal praktische zaken toegelicht rond de 
overlegstructuur: 

• Bestuursoverleggen vinden doorgaans telefonisch plaats, na de datumprikker volgt 
een mail met inloginformatie 

• Afspraak is dat we DB-overleg 2 weken voorafgaand aan de ALV doen om tijd in te 
ruimen voor het geval er uitvoerige stukken gelezen moeten worden 

• DB-verslagen worden op de ledenpagina geplaatst 2 weken na de ALV, bij een 
DB-overleg wordt expliciet aangegeven wat eventueel niet genotuleerd moet 
worden. Bestuursleden geven aan zoveel mogelijk openbaarheid te willen geven 
aan de leden. 

Declaratie kosten: 
De penningmeester gaat er vanuit dat we reiskosten ed. declaren bij de eigen werkgever, 
maar specifieke kosten die niet bij de werkgever gedeclareerd kunnen worden, zijn bij 
Nico aan te geven per mail en de bonnen kunnen dan naar hem opgestuurd worden. 
KvK: 
Indien alles compleet is, wordt bij de KvK gemeld het aantreden van de nieuwe leden en 
het afmelden van Corien Bakker (per 23-5-2013) en Francien Snieder (per 1-10-2013). 
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Afscheid Francien: 
Bij de volgende ALV in Den Haag neemt Francien afscheid, het afscheidsetentje met 
bestuur is dan ter ere van Corien en Francien. Linda neemt contact op met Corien i.v.m. 
agendatijdstippen, lunchtijd, dineropties en regelt kado’s. 
Briefhoofd: 
Wijzigingen: naam secretariaatsmedewerker toevoegen als ‘uitvoerend’ secretaris en 
geen titels bij de namen, maar wel de voornamen vermelden. 
Taakverdeling bestuur: 
Voorstel wijziging voor taakverdeling, indien iedereen akkoord: 
Masja Parlevliet aanstellen als vice-voorzitter en Anja van Zalingen aanstellen als 
secretaris (dat betekent dat Anja kopie sleutel van de postbus, die in Amsterdam is 
gelegen, in bewaring houdt). 
Vergaderen met RCE: 
3 mensen van bestuur zijn aanwezig, notuleren wordt zoals vanouds om de beurt 
gefaciliteerd. 
Omgevingswet: 
Op verzoek van bestuursvoorzitter wordt een werkgroep samengesteld, aangezien dit 
onderwerp in de toekomst nog veel leeswerk en mogelijk schrijfwerk op kan gaan leveren. 

 
 
6.     Kenniskaart 

Nico Arts licht toe dat hij een brief van de RCE heeft ontvangen in relatie tot project 
‘Kenniskaart’. Er wordt geld uitgetrokken om de oogst Van Malta een doorstart te geven, 
specifiek voor ‘synthetiserend onderzoek’. Het is niet duidelijk waarom welke partijen per 
brief uitgenodigd zijn om te reageren met een offerte-aanvraag. Ook de criteria voor 
bepalen van de onderwerpen (nu top down bepaald en later ook bottum up) komen niet 
duidelijk naar voren in de begeleidende brief. 
De kenniskaart bevat de volgende projecten:  

• Update oogst van Malta 
• IKAW in lagen 
• Verstoringen in kaart 
• Best practices prospectie 
• Waardenkaart in veelvoud 

Op de website van RCE, zie 
http://www.cultureelerfgoed.nl/archeologie/archeologie/verbeteracties-
archeologie/kenniskaart-archeologie/nieuwe-noaa-en-oogst-voor, staan de gekozen 
onderwerpen, waar in navolging van de Oogst van Malta, de RCE onderzoeksgeld voor 
beschikbaar stelt en wat is het budget?  
 
Bestuur is blij dat er weer onderzoeksmogelijkheden zijn geschapen, maar begrijpt de 
opzet onvoldoende. Daarom worden sprekers uitgenodigd op de volgende ALV om 
duidelijkheid te geven. Eveneens wil het DB, zonder in de aanklagersrol te gaan zitten, 
een signaal geven aan RCE: 
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• CGA is een partij om rekening mee te houden (dat vindt de VNG ook) 
• Als wij kennis beschikbaar stellen waar we geen geld voor krijgen, vinden we 

op zijn minst dat we tijdig betrokken kunnen worden bij het opzetten van 
projecten die relevant zijn voor de gemeentelijke archeologie. Het lijkt er op dat 
we gevraagd worden indien we nodig zijn bij de RCE, maar er is weinig (tijdige) 
inspraak van CGA en te weinig aandacht voor onze respons, de samenwerking 
is eenzijdig. 

• We vinden de iniatieven van RCE op meerdere gebieden getuigen van een 
mooie intentie, maar van het gekozen beleid van RCE is onvoldoende 
onderbouwd. Wat is er nodig in het archeologisch veld, juist in een tijd van 
bezuinigingen moeten er zorgvuldig zaken afgewogen worden met alle 
relevante partijen. 

 
Maarten Wispelwey stelt voor een conceptbrief te maken, gericht aan de directie van 
RCE, hij mailt dit rond aan bestuur. 

 
7.     Archeologie voor gemeenten 

 
Mieke Smit heeft per mail verzocht om vragen en antwoorden te mailen van de oude 
website ‘Archeologie in Gemeenten’. Besluit is dat we alleen de vragen mailen. 

 

8.    Lijstje middagsprekers in volgende ALV’s  
Volgende ALV de RCE leden uitnodigen: Roel Lauwerier en Bert Groenewoudt, in het 
ochtendprogramma daarvoor drie kwartier inruimen, afhankelijk van agenda-indeling.    

 

 


