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Notulen CGA-ALV, do 23 mei 2013, Regentenzaal Utrecht 

 
 

Aanwezig: 
Corien Bakker, Francien Snieder, Nico Arts, Maarten Wispelwey, Maarten Groenendijk, Guido van den Eynde, 
Masja Parlevliet, Arnold Carmiggelt, Tim de Ridder, Christo Thanos, Carla Soonius, Michiel Bartels, Anja van 
Zalinge, Arnold Carmiggelt, Peter Schut, Gert Kortekaas, Kirsten Leijnse, Marc Kocken, Milo Verhamme, Erik 
Peters, Ria Berkvens, Maarten Groenendijk, Annette Bakker, Anne Brakman,Linda Vega (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Peter Bitter, Marion Aarts, Mariëlle Kenemans, Peter de Boer, Antoine Roelofs, Hans Koot 
 
 
1.  Opening & Mededelingen 

Corien Bakker opent de vergadering. 
 

2.    - CGA ALV notulen februari,14-2-2012: goedgekeurd met een naamswijziging. 
- CGA visiestuk en verder verloop, Arnold Carmiggelt, 15-11-2012:  

Bestuur en leden spreken hun tevredenheid uit over het visiestuk, er zijn nog enkele details die 
Arnold aanpast en dan wordt het stuk definitief gemaakt en rondgestuurd.  
Peter Schut wijst op de iets ruimere definitie van het lidmaatschap, het bestuur geeft aan dat er 
geen wijzigingen in de koers zijn, alleen gemeentes en gemeentelijke samenwerkings-
verbanden kunnen lid zijn, de factuur gaat ook altijd naar een gemeente toe. 
Maarten Groenendijk herinnert zich dat er ook over de vergaderstructuur is gesproken, de 
lopende thema’s kunnen worden verdeelt en behandeld in subgroepen met een 
accounthouder, verslag gaat op de website (met een alert dat er iets op site geplaatst is. naar 
de leden) en op de ALV komt het alleen ter sprake als er centraal overleg nodig is. Dit betekent 
dat er een nieuwe indeling op de site moet komen. 

- CGA financieel overzicht, Nico Arts: er zijn meer inkomsten dan uitgaven afgelopen jaar, waar 
er ruimte zit, moet goed afgestemd waaraan geld te besteden, dat zal ook bij deze ALV nog 
verder aan de orde komen. 

 
4.  Agendapunten met terugkoppeling RCE-bijeenkomst: 
  
a.  SvZ Archeologie in Gemeenten: Gerda Bruijn wil graag een CGA-lid betrekken, Corien Bakker stelt voor 

dat Carla Soonius en Mieke Smit dat gaan doen. Carla stem toe. 
b.  SvZ Kenniskaart: wat in verslag staat is wat vaag, aangezien Roel Lauwerier op laatste moment niet bij 

het overleg was. Maarten Wispelwey zal contact met hem opnemen om meer helderheid te krijgen. 
c.  SvZ Bodemarchief bedreigd: Pilots zijn geruime tijd gaande. 
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d.  Overdracht (gedeeltelijke) taken EI aan Provincies ‘Generiek Toezicht’, is rondgemaild. 
e.  SvZ Omgevingswet: Maarten Wispelwey heeft veel tijd gestopt in de feedback van het CGA, concept is 

rondgestuurd. Maarten heeft een goed overleg gehad met Thomas van de Berg, die de input meeneemt. 
De wet treedt in 2017 in werking. 

 Het komt steeds terug in de ALV dat de projecten van RCE niet erg zinnig zijn, dat er vaak weinig 
duidelijkheid over is en dat CGA met mondjesmaat betrokken wordt. Arnold Carmiggelt adviseert een brief 
te schrijven naar de directeur of Jos Bazelmans. Corien legt uit dat het belangrijk is om het regulier 
overleg positief in stand te houden, omdat we daardoor in ieder geval in gesprek blijven en steeds de 
CGA-punten aankaarten. Maarten Groenendijk stelt voor de zorgpunten komend overleg dringender neer 
te leggen en te waarschuwen indien bij geen verbetering een formele reactie van CGA per brief te gaan 
sturen. 

 
5. Kwaliteitssysteem, verwerking reactie CGA in brief CCvD en aanbieding brief minister 

Nico Arts, Corien Bakker, Guido van den Eynde en Maarten Groenendijk hebben een gesprek gehad met 
CCvD, alle essentiele punten zijn overgenomen in de brief aangeboden aan de Minister. Linda zal link 
rondsturen van de defintieve brief van de CCvD. 

 
6.   SIKB: in aansluiting input bovenstaande, vertelt Masja Parlevliet dat het aanbieden van de brief naar 

tevredenheid is verlopen. De minister, Jet Bussemaker, heeft veel vragen gesteld. Ze legt nadruk op 
publieksbereik (erfgoed bewaren alleen belangrijk als je er ook verhalen over verteld) en educatie 
(‘archeoloog in de klas’), ziet graag ‘best practices’. Gert Kortekaas gaat navragen of de Minister de 
Reuvensdagen zou kunnen openen. Arnold Carmiggelt wijst er op dat het niet alleen de Minister is die 
bewust moeten worden gemaakt van de waarde die het CGA vertegenwoordigd, daarvan moet vooral ook 
DCE worden doordrongen. 
EI: legt weer bezoeken af in het veld. 
VNG: Maarten Groenendijk heeft vernomen dat de Monumentenfederatie niet zo blij is als VNG de rol als 
belangenbehartiger verschuift naar andere partijen. Het CGA ziet voordelen, wat zijn volgens de 
Monumentenfedratie dan de nadelen? Kirsten Leijnse gaat uitzoeken bij haar aanspreekpunt hoe dit zit. 
Stichting Reuvens: reacties gevraagd door Masja op de rol en functie van Stichting Reuvens 
(platformfunctie), verzoek aan leden om Masja te mailen. 
Hoogleraar: Roos van Oosten promoveert in het najaar, bestuur zal vragen of ze ook in najaar bij ALV kan 
aanschuiven. 

 
7. Archeolink: Otto Brinkkemper heeft al contact over inventarisatie met verschillende leden. 
 
8.  Verzoek participatie project SIKB: ‘WOII archeologie en explosieven’. Eventueel wil CGA een bijdrage 

doen voor de handreiking, dat hangt van het preciese produkt af en begroting, Masja komt er op terug. 
 
9. Bijdrage aan tentoonstelling ‘Dood in de stad’, Conclusie leden, interessant als alle leden mogen 

komen, maar de opzet is voor een kleine groep deelnemers en het past niet de visie.  
 Bijdragen aan de jubileumtentoonstelling, Tim de Ridder heeft met Museon plannen gemaakt om daar 

de tentoonstelling “cold cases” te starten (maart 2014). Gekeken wordt of CGA een deel vanuit bestuur  
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bijdraagt en de deelnemende gemeenten zelf een deel aan de reizende tentoonstelling, Tim doet 
inventarisatie. 

 
 
10.    Francien Snieder spreekt Corien Bakker toe met heel veel dank voor haar lange inzet en moeite als 

voorzitter van CGA. Corien Bakker is al 17 jaar bij het CGA, in 1996 gestart als vicevoorzitter en 
inmiddels 9 jaar de voorzitter van het dagelijks bestuur. Francien roemt de kwaliteiten van Corien, 
die er voor zorgde om het CGA bij vele partijen op de kaart te zetten en de standpunten van CGA 
steeds weer op een lijn te brengen, zodat we aan veel belangrijke inhoudelijke beleidswijzigingen 
(denk bijvoorbeeld aan Oogst van Malta) een belangrijke bijdrage leverden. Ook haar uitgebreide 
netwerk is van groot belang. Corien ontvangt verscheidene cadeau’s namens het bestuur. 
Corien Bakker en het bestuur zijn verheugd om de nieuwe voorzitter Maarten Wispelwey aan te 
kunnen kondigen. Het bestuur wenst hem alle succes. Ook blij dat we maar liefst 4 nieuwe 
bestuursleden kunnen voor stellen: Anja van Zalingen, Ria Berkvens, Maarten Groenendijk en Ilse 
Schuuring. Met Ilse en haar gemeente moet eerst nog een gesprek plaatsvinden. Francien Snieder 
zal in het najaar bij de volgende ALV uit het bestuur treden. Alle bestuurswijzigingen zijn 
vastgesteld met instemming van de aanwezige leden. 

 
11. Rondvraag: Gert Kortekaas is erg benieuwd naar bezuinigingen en consequenties voor de leden, 

hij stuurt een korte vragenlijst, op verzoek van Corien Bakker zullen Gert Kortekaas en Tim de 
Ridder de lijst uitbreiden met CGA enquete-vragen. 

 
12.  Vergaderdatum komende ALV, op dinsdag 1 oktober bij Gemeente Den Haag, in verband met 

afronding afscheid en opening nieuwe tentoonstelling. 
 


