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ALGEMEEN BESTUUR 
verslag bestuursvergadering AB van HUA op 9 december 2019 van  

14.45 – 16.30 uur 

______________________________________________________________ 

 

Datum:         maandag 9 december 2019 

Locatie:        Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28 te Utrecht     

Tijd:             15.15 uur – 16.30 uur 

Plaats:          Utrecht 

Gasten: Dhr. L. Boessenkool 

Aanwezig: dhr. V. van der Burg, mw. C. Keijsper, mw. A. Klein (voorzitter), dhr. R. van 

Muilekom, dhr. R. Strijk, mw. L. Voortman 

Afwezig:      mw. I. Jansen (telefonisch deels) 

Notulist:     mw. K. Fokken 

  

___________________________________________________________________ 

 

 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 9 december 2019. 

  

1. Opening 

De voorzitter mw. Klein opent de vergadering. 

Mw. Jansen is verhinderd. Zij zal vanaf agendapunt 5 telefonisch mee vergaderen. 

 
2. Mededelingen  (mondeling)                                                                 ter informatie 

  

• Refererend aan de email die het bestuur heeft ontvangen van mw. Edith Scholten 

(programmamanager toekomst RHC’s) geeft mw. Keijsper een terugkoppeling van de 

bijeenkomst op 30 oktober 2019 met OCW. Samen met OCW en een jurist die namens 

OCW en RHC is aangesteld wordt gezocht naar een goede vorm voor de toekomst. 

Gedacht wordt aan de vorm van een delegatie waarbij OCW de taak voor de zorg voor 

de rijksarchieven aan de RHC’s delegeert (inclusief financiering). Dit kan worden 

meegenomen met de wijziging van de archiefwet. 

Over e-Depot: de RHC’s maken deel uit van de begeleidingscommissie naar het e-

depot. 

Het vervolggesprek met de Minister van OCW en een delegatie van de bestuurders van 

de RHC’s vindt plaats op 4 maart 2020. Dhr. J. Wienen zal een delegatie samenstellen 

voor dit gesprek. De naam van mw. Voortman wordt hiervoor doorgegeven. 

 

Dhr. Van der Burg meldt dat op 30 januari 2020 het overleg met de rijksbestuurders 

plaatsvindt. Dhr. Van der Burg houdt het bestuur op de hoogte. Van belang is om als 

HUA aan te sluiten bij het overleg op 4 maart 2020. 

 

• Mw. Keijsper deelt inzake de samenwerking met Nieuwegein mee dat de presentatie 

aan B&W die in oktober zou plaatsvinden is geannuleerd. Het college van B&W heeft 

aangegeven zich eerst intern te willen beraden over de keuze van de 

samenwerkingsvorm. 

 

• De opening van de expo “Utrecht begint hier” op 4 oktober was een groot succes en 

heeft meteen geleid tot een aanmerkelijke stijging van het bezoekersaantal. 

 

• Op zondag 15 december heeft de aftrap van 900 dagen naar het jaar 2022 (wanneer 

Utrecht 900 jaar bestaat) plaatsgevonden door wethouder Klein in aanwezigheid van 

een groot aantal CEO’s van de gemeente Utrecht. 
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• In verband met de herdenking op 18 maart 2020 van het tramincident een jaar 

geleden, is burgemeester Van Zanen gevraagd om als gastconservator op te treden van 

een kleine tentoonstelling waarin de achtergebleven wensen/briefjes etc. worden 

getoond. De burgemeester heeft met deze rol ingestemd. 

 

• De wervingsactie van privé foto’s van de 2e Wereldoorlog heeft veel materiaal en 

publiciteit opgeleverd. 

 

• HUA heeft ten behoeve van een uitzending op 19 december van het programma Zembla 

vragen beantwoord over de Atlas Munnicks van Cleeff. 

 

 

3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Verslag en actiepunten vergadering 

Algemeen Bestuur d.d. 16 september 2019  (bijlage 3)     ter goedkeuring 

  

 

Dhr. Strijk verzoekt om in het verslag op te nemen dat de uitkomst van het Rijk inzake 

toekomst RHC’s langer duurt dan verwacht. 

 

Dhr. Strijk over actiepunt 1 inzake het geplande werkbezoek van raadsleden rond maart 

merkt dhr. Strijk op dat dan ook de Statenleden hiervoor uitgenodigd kunnen worden. Dit zal 

op de actielijst worden aangepast. 

 

Het verslag met actiepunten vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 september 2019 wordt 

met een enkele wijzigingen vastgesteld. 

 

 

4. Binnengekomen en verzonden stukken                                              ter informatie 

Brief d.d. 24 september 2019 van Ministerie van OCW aan besturen RHC’s inzake 

conceptverslag bijeenkomst 23 september over toekomst RHC’s  (bijlage 4.1) 

Brief d.d. 27 september 2019 van Ministerie OCW aan het algemeen bestuur HUA inzake stand 

van zaken nieuwe samenwerkingsvorm tussen Rijk en decentrale overheden aan inzake 

(bijlage 4.2) 

[VERTROUWELIJK] Brief d.d. 30 september 2019 van dhr. Kaj van Vliet aan de voorzitter van 

het Dagelijks bestuur HUA inzake verzoek om ontslagverlening per 1 januari 2020 als 

beheerder van de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Utrecht, als beheerder van de 

archiefbewaarplaatsen van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Met ontslagverleningsbrief 

(bijlage 4.3) 

Brief d.d. 20 november 2019 van voorzitter bestuur Drents Archief aan de medebestuurders 

RHC’s  inzake reactie op vergadering van de Rijksbestuurders op 11 september en de 

bijeenkomst van de besturen met vertegenwoordigers van OCW op 23 september jl. (bijlage 

4.4) 

  

Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen en verzonden stukken. 

 

 

5. Update brief minister Slob (mondeling)                                                                                                         

Voor dit agendapunt vergadert mw. Jansen telefonisch mee. 

 

Mw. Keijsper geeft een stand van zaken. 

Dhr. Van der Burg vraagt wie er namens HUA bij het overleg op 4 maart met de Minister zal 

aansluiten. 

Mw. Voortman zal op 4 maart HUA vertegenwoordigen bij dit gesprek. 

mw. Jansen heeft bij het Gelders Archief vernomen dat, gelet op de omstandigheden met het 

Rijk, er terughoudendheid is voor eventuele nieuwe partners om toe te treden tot de GR. 
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6. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën: 

In aanwezigheid van dhr. Luuk Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering) 

-              Oplegnotitie (bijlage 6) 

-            Tweede Berap (bijlage 6.1)                                                            ter vaststelling 

 

Dhr. Boessenkool komt de vergadering in en bespreekt de financiële stukken met het 

bestuur 

 

Tweede Berap 

 

Opmerkingen bestuur:  

Mw. Voortman verzoekt om expliciet op te nemen in de stukken financiën dat dit exclusief e-

Depot is en dat zonder financiering van de gemeente voor de opslag en dienstverlening van 

het digitale archief van de Gemeente Utrecht in het e-Depot, de aansluiting op het e-Depot 

niet structureel kan worden geïmplementeerd. Dit zal worden opgenomen in de Tweede Berap 

op blz. 10 bij punt 4.1. Aansluiten op e-Depot bij gemeente Utrecht en provincie Utrecht. De 

stukken worden hierop aangepast. 

 

Dhr. Strijk leest dat de kosten voor onderhoud structureel hoger zijn. Dit heeft hij niet in de 

tweede Berap teruggelezen over RVB-onderhoud. Dhr. Boessenkool beaamt dit. Dit stond 

wel in de 1e Berap. Herhaling in de 2e Berap werkt verhelderend.  

 

Het Algemeen Bestuur stelt de Tweede Berap vast en verleent toestemming om de tweede 

Berap ter informatie in het kader van het toezicht toe te zenden aan het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 
 
-              Nota Reserves en Voorzieningen ’20-‘24 (bijlage 6.2) 
 

Mw. Klein bespreekt met het bestuur de vraag of het de reserves af wil bouwen en zo ja, op 

welke manier. 

 

Het DB heeft hierover gesproken en de voorkeur uitgesproken om niet het gehele bedrag terug 

te geven aan de partners. Het DB vraagt om een voorstel uit te werken voor een plan van 

aanpak voor versnelde inzet op verdere digitalisering.  

 

Het algemeen bestuur bespreekt de discussienota afbouw reserves en komt met de volgende 

opmerkingen: 

 

Dhr. van der Burg merkt op namens het Rijk dat hij in principe tegen geld teruggeven is. Hij 

wil HUA zo robuust mogelijk achterlaten met het geld dat er nu is. Hij ziet met belangstelling 

uit naar het goed onderbouwde voorstel Plan van Aanpak dat laat zien hoe die versnelling er 

uit gaat zien. 

 

Mw. Jansen (telefonisch) vraagt in hoeverre er andere deadlines van belang zijn om nu te 

besluiten. Mw. Keijsper antwoordt dat het hier alleen om reserves gaat. Het heeft geen effect 

op de begroting. 

 

Dhr. Strijk kan zich vinden in de opvatting van het DB met de voorwaarde dat er een goede 

onderbouwing komt en deze in de business case opgenomen wordt. 

Dhr. Strijk heeft een vraag over de 10 procent voor aankoopbudget. Mw. Keijsper antwoordt 

dat er in principe niet betaald wordt voor archieven maar dat er uitzonderingen kunnen zijn. In 

principe wordt niet betaald voor archieven. Heel soms wil HUA een collectiestuk op een veiling 

aankopen waarvoor fondsenwerving wordt ingezet en/of een beroep wordt gedaan op het 

aankoopbudget. De aankoop van een stuk vormt geen risico en komt niet uit de algemene 

reserve. 
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Het Algemeen bestuur kan zich vinden in het voorstel om een plan van aanpak op te zetten 

voor de volgende bestuursvergadering van 16 maart 2020 of juni met daarin een voorstel om 

de ruimte in de reserves te gebruiken voor een versnelde inzet op verdere digitalisering. 

 
 

7. [[VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING]   
Plan van aanpak afbouw samenwerking Het Flevolands Archief             ter goedkeuring 

Oplegnotitie (bijlage 7) 

Samenwerkingsovereenkomst HUA-HFA 2020 (bijlage 7.1) 

Detacheringsovereenkomst HUA- HFA 2020 (bijlage 7.2) 

 

 

Mw. Keijsper bespreekt met het bestuur het plan van aanpak afbouw samenwerking HFA wat 

in lijn is opgesteld met de evaluatie. 

 

 

Het bestuur geeft goedkeuring aan het plan van aanpak afbouw samenwerking Het Flevolands 

Archief 

 

Als HFA ook instemt met het PVA zal het bestuur HUA voor akkoord tekenen. 

 

                            

8. Rondvraag 

 

Mw. Keijsper meldt drie belangrijke evenementen in de maand december: 

• De opening van de expo Rampjaar Utrecht 1672-1674 op 13 december 2019. 

• Zondag 15 December aftrap 900 dagen voor Utrecht 900 jaar. 

• Donderdag 19 December: Afscheid Kaj van Vliet (met uitreiking van de stadspenning) 

 

 

Dhr. Van Muilekom geeft namens de Provincie mee dat geconstateerd wordt dat HUA nog 

steeds erg gericht is op de stad Utrecht. Gevraagd wordt om de blik meer te richten op de 

Provincie. Mw. Keijsper antwoordt dat dit als een punt van aandacht zal worden 

meegenomen in het volgende meerjarenbeleidsplan. Zij geeft aan dat er op dit moment wordt 

gewerkt met een werkplan dat samen met de provincie is opgesteld. 

 
Dhr. Van der Burg zal aanwezig zijn bij de opening van de expositie over het rampjaar 

Utrecht 1672-1674 op 13 december en bij het afscheidsdiner van Kaj van Vliet op 19 

december waarbij hij namens het bestuur het woord zal richten tot Kaj. 

 

Het bestuur wenst mw. Jansen een goed herstel. 
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Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 09-12-2019 

 

Volgnr. Besluiten d.d. 

vergadering 
Actie 

voor  
Afge 

handeld 

1. Het verslag met de actiepunten van de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 

september 2019 wordt vastgesteld. 

2019 

9 december 
 ja 

2.. Het Algemeen Bestuur stelt de Tweede Berap 

vast en verleent toestemming om de tweede 

Berap ter informatie in het kader van het 

toezicht toe te zenden aan het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

2019 

9 december 
  

3. Het Algemeen bestuur kan zich vinden in het 

voorstel om een plan van aanpak op te zetten 

voor de volgende bestuursvergadering van 16 

maart 2020 of juni met daarin een voorstel om 

de ruimte in de reserves te gebruiken voor een 

versnelde inzet op verdere digitalisering. 

 
 

2019 

9 december 
  

4. Het bestuur geeft goedkeuring aan het plan van 

aanpak afbouw samenwerking Het Flevolands 

Archief 

2019 

9 december 
  

 

 
 

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 09-12-2019  

 

Volgnr. Acties d.d. 

vergaderin

g 

Actie 

voor  
Afge 

handeld 

1. HUA heeft de nieuwe raadsleden uitgenodigd voor 

een werkbezoek. Naast de commissie Mens en 

Samenleving en de fractievoorzitter, zullen ook de 

Statenleden en de raadsleden uitgenodigd worden die 

zich met erfgoed bezighouden. Via de griffie zal een 

geschikte datum worden gezocht.  

 

Bestuursadviseur Roos van Straaten/opvolger Quarda 

Sanhaji zal datum en tijdstip opties voor voorjaar 

2020 doorgeven aan HUA voor een uitnodiging. 

2018 

24/9 
CK 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurs

adviseur 

wethoud

er Klein 

In 

afwach 

ting van 

datum 

opties 

voorjaar 

2020  

 

 
 


