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Onderwerp Statenbrief: Ontwerp Programmabegroting 2020-2023 Het Utrechts Archief (HUA) 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

Geachte dames en heren, 

Inleiding 

Aanleiding 
Op 10 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Het Utrechts Archief (HUA) de ontwerp Programmabegroting 2020- 
2023 vastgesteld. Als deelnemer van HUA hebben Provinciale Staten (PS) op grond van artikel 59 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) deze ontwerp Programmabegroting 2020-2023 aangeboden gekregen 
waarbij de mogelijkheid is geboden om op dit stuk een zienswijze uit te brengen. Op basis van de vastgestelde 
Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) hebben PS het college van Gedeputeerde Staten 
gemandateerd om namens hen deze aangeboden ontwerp-Programmabegroting te behandelen, inclusief de 
zienswijzeprocedure. 

Voorgeschiedenis 
Sinds 2013 is HUA aangewezen als provinciale archiefbewaarplaats. Van 2013 tot en met 2018 voerde HUA het 
beheer van de provinciale archieven uit via een dienstverleningsovereenkomst. Per 1 januari 2019 is de provincie 
Utrecht toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling HUA waarin gemeente Utrecht en Rijk al partners in 
waren. 

Essentie I samenvatting: 
De ontwerp Programmabegroting 2020 HUA is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2021- 
2023. De inhoudelijke en financiële toetredingsafspraken tot de GR HUA die de provincie in 2018 met Rijk en 
gemeente Utrecht maakte, hebben hun weerslag gevonden in deze programmabegroting. 
De ontwerp Programmabegroting 2020-2023 past binnen het budget van BDO en dus binnen de begroting. 
Belangrijke ontwikkeling waarin de deelnemers van de GR HUA moeten gaan investeren is het duurzaam 
beheren van de digitale archieven in hete-depot van HUA. De bijdrage hiervoor van de provincie is al verwerkt in 
de begroting 2020. Dit geldt niet voor de gemeente Utrecht. Een financieringsaanvraag via de voorjaarsnota 2019 
is door de gemeenteraad afgewezen. In DB-verband is door de partners afgesproken om de begroting goed te 
keuren met de aantekening dat voor het dekkingstekort van de gemeente Utrecht voor de aansluiting op het e 
depot door HUA en gemeente Utrecht een oplossing wordt gezocht die voor de andere partners (rijk en provincie) 
acceptabel is. De gezochte oplossing zal worden betrokken in de najaarsnota 2019 en de nota reserves en 
voorzieningen 2019-2023. 



Gezien deze toezegging, opgenomen in de Kadernota 2019 doorwerkend naar 2020, hebben wij in onze 
vergadering van 21 mei jl. besloten om af te zien van het indienen van een zienswijze. 

Meetbaar I beoogd beleidseffect 
Als mede-eigenaar realiseren van een professionele invulling van de archiefwettelijke verantwoordelijkheden van 
GS, waarbij de kwaliteit en de continuïteit van beheer van en toezicht op provinciale archievenzijn geborgd. 

Financiële consequenties 
De begrote facturering van HUA aan de provincie Utrecht bedraagt€ 661.692,- . Dit is conform de financiële 
afspraken die bij de toetreding van de provincie tot de GR HUA met gemeente Utrecht en Rijk zijn gemaakt. De 
toetredingsafspraken houden in dat de provincie als deelnemer in de GR tot 2021 dezelfde lumpsum (€ 661.692 
euro) betaalt als voorheen. Met de ingang van de volgende vierjarige beleidsperiode van HUA 2021- 2024 zal de 
bijdrage van de provincie naar rato van zijn aandeel in de totale HUA-collectie zijn. Dit zal leiden tot een bedrag 
vergelijkbaar met de huidige lumpsum. Wel zal de bijdrage van de provincie met ingang van 2021 net als voor de 
andere partners, worden geïndexeerd. 
Binnen BOO is in 2020 voldoende budget aanwezig. 

Vervolgprocedure/voortgang 
Het AB van HUA zal in zijn vergadering van 17 juni a.s. de zienswijzen behandelen en de programmabegroting 
2020-2023 vaststellen. 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
Kennis te nemen van deze brief met bijbehorende bijlagen. 

Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief HUA 11 april 2019 zienswijze ontwerp Programmabegroting HUA 2020-2023 
2. Ontwerp-Programmabegroting HUA 2020-2023 
3. Kadernota HUA 2019 doorwerkend naar 2020 
4. Jaarrekening HUA 2018 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, 

De secretaris, 




