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ALGEMEEN BESTUUR 
verslag bestuursvergadering AB van HUA op 16 september 2019 van  
14.45 – 16.30 uur 
______________________________________________________________ 
 
Datum:         maandag 16 september 2019 
Locatie:        Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28 te Utrecht     
Tijd:             14.45 uur – 16.30 uur 
Plaats:          Utrecht 
Gasten: n.v.t.  
Aanwezig: dhr. V. van der Burg, mw. I. Jansen, mw. C. Keijsper, mw. A. Klein (voorzitter), 

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

Afwezig:       
Notulist:     mw. K. Fokken 
  
___________________________________________________________________ 
 
 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 16 september 2019. 
  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet dhr. Robert Strijk van harte welkom bij zijn 

eerste vergadering als AB lid namens de Provincie Utrecht. 

 
2. Mededelingen  (bijlage 2)                                                                    ter informatie 

 
Mw. Keijsper brengt het bestuur op de hoogte van het vertrek van dhr. Kaj van Vliet die met 
ingang van 1 januari 2020 Het Utrechts Archief na een dienstverband van twintig jaar gaat 
verlaten in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie als hoofdarchivaris en 

plaatsvervangend directeur bij de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag. Een prachtige 
uitdaging, maar een groot gemis voor HUA. Niet alleen vanwege zijn enorme kennis en inzet 

voor HUA en de Utrechtse geschiedenis, maar zeker ook als zeer gewaardeerde collega.  
Het vertrek is een moment voor een herindeling van de afdelingen en plannen inzake het 
Meerjarenbeleidsplan. Het gaat hierbij niet om een reorganisatie. Ook hoeft er geen archivaris 
gezocht te worden met Bernadine Ypma in dienst.  
De advertentie voor de vacaturetekst zal voor november worden uitgezet. 
 
Mw. Voortman vraagt om alvorens de vacature uit te sturen, eerst te bepalen hoe de 
organisatie ingericht kan worden. Mw. Keijsper antwoordt dat dit inderdaad de opzet is. Er 
zal eerst open geworven worden.  
 
Dhr. Van der Burg merkt op dat met het vertrek van dhr. Van Vliet het historisch geweten 
met groot gezag in stad en provincie verloren gaat. Hij vraagt waar bij HUA de potentie zit om 

zich op het gebied van historisch besef te positioneren. 
 
Dhr. Van der Burg benoemt de vereiste kwaliteiten van de nieuw te werven manager 
Inspectie en Collectiebeheer: 

 Als eerste: richten op digitaal minder. 
 Vernieuwend in verandermanagement. 
 Academisch werk en denkvermogen.  
 Wens: B&W moeten goed bediend blijven worden op het gebied van historische kennis 

met historisch perspectief. De werving van iemand met historische kennis is niet alleen 
een vereiste voor de opvolger van dhr. Van Vliet maar geldt ook als een aandachtspunt 
bij de werving van alle vakspecialisten van HUA.  
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De concept vacaturetekst voor de functie van manager Inspectie en Collectiebeheer/Rijks-en 
gemeentearchivaris zal worden opgesteld waarbij het bestuur mee zal lezen. Bij de 
sollicitatiegesprekken zullen een of meerdere leden van het DB deel uitmaken van de 

sollicitatiegesprekken. 

 
 
Mw. Keijsper merkt op naar aanleiding van de samenwerking met de gemeente Nieuwegein 
dat in het kader van de terugtreding van het rijk, de gemeente Nieuwegein zich zal gaan 
beraden over de samenwerkingsvorm (DVO of GR). Aansluiting bij de GR zou de meest 

wenselijke oplossing zijn. In oktober geven mw. Keijsper en dhr. Van Vliet een presentatie bij 
B&W Nieuwegein.  
 
Dhr. Van der Burg vraagt of de samenwerking met de Provincie inzake het project goed 
verloopt. Mw. Keijsper antwoordt dat er een goede samenwerking is in het traject. 
 
 

3. Verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur  d.d. 17 juni 2019  
(bijlage 3)                 ter goedkeuring 

  
Mw. Klein geeft mee dat er voor deze vergadering geen ambtelijk vooroverleg heeft 
plaatsgevonden. Zij verzoekt HUA om voor elke vergadering regulier ambtelijk vooroverleg in 
te plannen. 
 

Mw. Klein verzoekt om bij agendapunt 6 blz.3 inzake Voortgang project e-Depot GU en inzet 
financiële middelen” de volgende zin toe te voegen: Zij geeft aan dat we vanuit de gemeente 
de ontwikkeling en aansluiting op het e-depot ten zeerste onderschrijven en ondersteunen en 
er vertrouwen in hebben dat we tot een oplossing komen. Ook gezien het voornemen om de 
begrotingssystematiek te herzien en de ambities om het beleid en de reserves meer met 
elkaar te koppelen. 
 

Het concept verslag en actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 juni 
2019 wordt met een enkele wijziging vastgesteld. 

 
 
 

4. Binnengekomen en verzonden stukken                                             ter informatie 

  
-          Brief d.d. 21 mei 2019 afschrift statenbrief aan Provinciale Staten Utrecht inzake 
ontwerp Programmabegroting 2020-2023 Het Utrechts Archief (bijlage 4.1) reeds besproken in 
de bestuursvergadering van 17 juni 2019 
-          [VERTROUWELIJK] Brief d.d. 27 mei 2019 van Nationaal Archief/Ministerie van OCW 
aan rijksbesturen van RHC’s inzake verslag bijeenkomst rijksbestuurders RHC’s van 23 mei 
2019 (bijlage 4.2) 

-          [VERTROUWELIJK] Brief d.d. 13 juni 2019 van Ministerie van OCW aan Gelders Archief 
/RHC’s inzake verslag overleg directeuren RHC’s met OCW op 13 juni 2019 (bijlage 4.3) 
-          Brief d.d. 17 juni 2019 van Nationaal Archief/Ministerie van OCW aan het DB van Het 
Utrechts Archief inzake reactie op ontwerpbegroting 2020-2023 HUA (bijlage 4.4) reeds 
besproken in de bestuursvergadering van 17 juni 2019 
-      [VERTROUWELIJK] Brief d.d. 2 juli 2019 van Ministerie OCW aan dhr. J. Wienen t.b.v. 

besturen inzake overleg met besturen (bijlage 4.5) 
-      [VERTROUWELIJK] Brief d.d. 23 juli 2019 van Ministerie van OCW aan besturen van 
RHC’s inzake bevestiging van datum voor gesprek over de toekomst van de RHC’s (bijlage 4.6) 
 

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de binnengekomen en verzonden stukken. 
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5. [VERTROUWELIJK] Nieuwe bestuursleden                                            ter informatie 
- Kennismaking met dhr. Robert Strijk die namens de provincie in het AB van HUA 
plaatsneemt (bijlage 5) 
  
Dhr. Strijk maakt kennis met het bestuur. 

Dhr. van Muilekom merkt op dat er in zijn CV een klein foutje in geslopen. Dhr. Van 
Muilekom heeft ook bij Utrecht gewerkt. 
 
Dhr. Van der Burg heet dhr. Strijk welkom bij een moment van belangrijke dynamiek bij 
HUA. Hij geeft aan dhr. Strijk mee dat gezien de grote veranderingen (uittreding Rijk per 
2024, vertrek Kaj van Vliet, e-Depot) de komende tijd, de rol van de provincie zeer cruciaal zal 

zijn. 
Mw. Keijsper meldt dat een kennismakingsgesprek met dhr. Strijk op korte termijn is 
gepland. 
 
 
Mw. Klein vraagt om als actiepunt voor de december vergadering een diepgaander 
werkbezoek in de toekomst te plannen met een drankje/hapje. (Actielijst) 

 
 

6. [VERTROUWELIJK] Update brief minister Slob (mondeling)                                                                                              
-       Verslag overleg OCW-RHC’s d.d. 18 juli 2019 (bijlage 6)                           ter bespreking 
  
Bij het overleg OCW-RHC’s op maandag 23 september zullen namens het bestuur van HUA 

aanwezig zijn: dhr. Van der Burg, mw. Jansen, Dhr. Rob van Muilekom, en mw. 
Voortman. 
Mw. Voortman vraagt wat de insteek zal worden voor dit gesprek.  
Mw. Keijsper zal ter voorbereiding op het gesprek een informatiepakket naar de 
bestuursleden sturen waarin o.a. de visie van HUA en de brief van Slob met de reactie van 
HUA opgenomen zal worden. Dhr. J. Wienen zou nog iets vanuit de gemeenten gaan 
organiseren. 
Dhr. Van der Burg meent dat dit onderwerp ook in IPO en VNG verband is besproken. Mw. 
Voortman zal dit navragen. 
Dhr. Van der Burg merkt op dat het gesprek dient als een openingszet met aandringen op 
duidelijkheid vanuit de bestuurders. De volgende vragen zullen worden meegenomen: 

 Wat is het tempo van uittreden? 
 Wat komt er in de nieuwe archiefwet over de RHC's?  
 Hoe zit de vorm van het proces van de uittreding van het rijk er uit?  

 Wat voor consequenties heeft dat voor onze eigen DVO?   
 Wat voor consequenties heeft dat voor de e-Depot ontwikkeling? 
 Wens om een maatgerichte oplossing per verschillende RHC’s. 

 
7. Stand van zaken project e-Depot GU en inzet financiële middelen (mondeling)         

ter informatie  

Dit onderwerp is niet aan de orde gekomen. 
 
 

8. [VERTROUWELIJK] Concept evaluatie samenwerking HFA-HUA (bijlage 8)                               
ter bespreking 

 
Het bestuur bespreekt met de directeur de concept evaluatie van de samenwerking HFA-
HUA. Mw. Keijsper licht de evaluatie toe en geeft aan dat zij zich goed kan vinden in de 
richting om de samenwerking op een verantwoorde manier af te bouwen. Zij heeft gesprekken 
gevoerd met de MT’s van beide organisaties en met de medewerkers van HFA. Uit deze 
gesprekken komt het beeld naar voren dat HFA zich steeds verder ontwikkelt tot een 
organisatie die zelfstandig in staat is om de archiefwettelijke taken uit te voeren.  
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Het bestuur geeft aan dat HUA een drukke tijd tegemoet gaat vanwege de ontwikkelingen 
m.b.t. het voornemen van het rijk om uit de GR te stappen, het vertrek van het MT-lid en 
trekker e-depot dhr. Kaj van Vliet en de voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode inclusief 
de organisatieontwikkeling. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, zal alle 
aandacht en tijd van mw. Keijsper en haar team nodig zijn.  
 
Mw. Voortman merkt op dat er veel taken zijn uitgevoerd waardoor de eigen 
verantwoordelijkheid van HFA in beeld komt met een afbouwperiode. De samenwerking is 
gericht op dienstverlening van HUA aan HFA om de organisatie op te richten en heeft geen 
meerwaarde voor de beleidslijnen van HUA zelf.  
  

Het bestuur vraagt mw. Keijsper om aan de bestuurders van Het Flevolands Archief in de 

bestuursvergadering op 30 september aanstaande door te geven dat het bestuur heeft 
besloten om in lijn met bullet 1 en 2 op blz. 15 het volgende aanbod te doen: 
Verlenging van de samenwerking voor een volgende periode van 1 jaar, waarbij wordt 
gestreefd naar een organisatorische zelfstandigheid van HFA. In deze periode zal na zes 
maanden een evaluatie plaatsvinden om waar nodig bij te sturen.  

  
Het genotuleerde besluit zal voor akkoord worden gemaild naar de bestuursleden waarna het 
door mw. Keijsper voor de bestuursvergadering van Het Flevolands Archief op 30 september 
als standpunt van het bestuur van HUA ingebracht zal worden. 
 
 

9. Voortgang verbouwing expo (in aanwezigheid van mw. Bernadine Ypma)                    
ter informatie          

 Dit agendapunt is niet aan de orde gekomen. 
                
                                             

10. Bezoekcijfers                                                                                     ter informatie 
-      Bezoekcijfers eerste halfjaar (bijlage 10 ) 
 

Het bestuur neemt kennis van de bezoekcijfers. 

 
 

11. Vergaderdata DB/AB HUA 2020 (bijlage 11 )                     ter vaststelling 
 

De vergaderdata zijn van te voren afgestemd met de voorzitter en de bestuursleden. De 
vergaderdata voor 2020 zijn hiermee vastgesteld. 

 
 

12. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
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Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 16-09-2019 
 

Volgnr. Besluiten d.d. 
vergadering 

Actie 
voor  

Afge 

handeld 

1 Het bestuur heeft kennis genomen van punt 6.1 
van het definitief concept versie toekomstvisie 
RHC’s maar onderschrijft wel de grote lijnen. 
Bijlage 3.1 is de visie van het bestuur en dient 
als uitgangspunt. De consensus wordt 
meegenomen in de individuele versie. 

2019 
11 maart 

  

2 Het bestuur stemt in met het voorstel om de 
evaluatie van de samenwerking HFA HUA hun 
onderdeel te maken van het traject rondom de 
brief van minister Slob. 

2019 
11 maart 

  

3 Het verslag met de actiepunten van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 
juni wordt vastgesteld. 

2019 
16 

september 

 ja 

4 Het bestuur vraagt mw. Keijsper om aan de 
bestuurders van Het Flevolands Archief in de 
bestuursvergadering op 30 september 
aanstaande door te geven dat het bestuur heeft 
besloten om in lijn met bullet 1 en 2 op blz. 15 
het volgende aanbod te doen: 
Verlenging van de samenwerking voor een 
volgende periode van 1 jaar, waarbij wordt 
gestreefd naar een organisatorische 
zelfstandigheid van HFA. In deze periode zal na 
zes maanden een evaluatie plaatsvinden om 
waar nodig bij te sturen.  
  
Het genotuleerde besluit zal voor akkoord 

worden gemaild naar de bestuursleden waarna 
het door mw. Keijsper voor de 
bestuursvergadering van Het Flevolands Archief 
op 30 september als standpunt van het bestuur 
van HUA ingebracht zal worden. 
 

2019 
16 
september 

 ja 

4 Het bestuur neemt kennis van de bezoekcijfers. 
 

2019 
16 
september 

 ja 

5 De vergaderdata zijn van te voren afgestemd 
met de voorzitter en de bestuursleden. De 
vergaderdata voor 2020 zijn hiermee 
vastgesteld. 
 
 

2019 
16 
september 

 ja 
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Actielijst AB vergadering HUA d.d. 16-09-2019  
 

Volgnr. Acties d.d. 
vergadering 

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 
raadsleden uitgenodigd worden die zich met erfgoed 
bezighouden. Via de griffie zal een geschikte datum 
worden gezocht. 

2018 

24/9 
CK  

2. Voor de twee nieuwe bestuursleden van de Provincie 
zal een inwerkprogramma worden opgesteld. 

2018 
10/12 

CK  

4 Mw. Klein gaat na wie benaderd kan worden bij de 

gemeente Utrecht voor de verkenning van een 

structurele oplossing. Mw. Keijsper zal de 

commissie erfgoed uitnodigen voor een werkbezoek 

aan HUA. 

2019 
17 juni 

AK en 
CK 

 

4 De concept vacaturetekst voor de functie van 
manager Inspectie en Collectiebeheer/Rijks-en 

gemeentearchivaris zal worden opgesteld waarbij het 
bestuur mee zal lezen. Bij de sollicitatiegesprekken 
zullen een of meerdere leden van het DB deel 
uitmaken van de sollicitatiecommissie. 
 

2019  
16 

september 

  

5 Mw. Keijsper zal ter voorbereiding op het gesprek 

een informatiepakket naar de bestuursleden sturen 

waarin o.a. de visie van HUA en de brief van Slob met 

de reactie van HUA opgenomen zal worden. 

2019 
16 
september 

CK ja 

6 Mw. Klein vraagt om als actiepunt voor de december 
vergadering een diepgaander werkbezoek in de 
toekomst te plannen met een drankje/hapje. 
 

2019 
16 
september 

CK  

 
 
 


