
- 

Karin Fokken 

Van: Chantal Keijsper 
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 14:16 
Aan: Dankier, Carin 
CC: Karin Fokken 
Onderwerp: Re: afspraak gespreksronde RHC-specifieke onderwerpen 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Beste Carin, 

Dank voor je mail. Ik heb deze gisteren in onze bestuursvergadering ingebracht. Zoals je mogelijk weet hebben de 
provincie en gemeente Utrecht, beide deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief, op 22 
februari een brief aan de staatssecretaris mw dr. G. Uslu gestuurd over de gemeenschappelijke regeling en de 
uittreding. De provincie en gemeente Utrecht zijn in afwachting van een reactie op deze brief en maken om die 
reden pas op de plaats met het plannen van een gesprek in het bestuur over de specifieke omstandigheden. 

Het bestuur vraagt daarbij ook om dit gesprek, als het gaat worden gepland, ambtelijk voor te bereiden zodat de 
context voor iedereen duidelijk is en er een agenda kan worden opgesteld met de bespreekpunten. 

Tot slot vraagt het bestuur om dit soort verzoeken voortaan te richten aan directeuren en besturen van de RHC's. 

Mocht je hier nog vragen over hebben, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Chantal Keijsper 
Directeur Het Utrechts Archief 

Tel030 2866662/06 27852342 
Emailc.keijsper@hetutrechtsarchief.n1 

Van: Dankier, Carin <C.A.DANKIER@MINOCW.NL> 
Verzonden: dinsdag, maart 8, 2022 9:25 AM 
Aan: imailto:Lourens.Oldersma@tresoar.nr <Lourens.Oldersma@tresoar.nl>; irien.vrijenhoek@tresoar.nr 
<rien.vrijenhoek@tresoar.nk 'mailto:e.dejonge@groningerarchieven.nr <e.dejonge@groningerarchieven.nk 
Imailto:corinne.rodenburg@drentsarchief.nr <corinne.rodenburg@drentsarchief.nl>; 
'mailto:v.robijn@historischcentrumoverijssel.nl' <v.robijn@historischcentrumoverijssel.nk 'Fred van Kan' 
<fivankan@geldersarchief.nl>; Lita Wiggers <Wiggers@rhcl.nk 'mailtoijan.kriek@bhic.nll <jan.kriek@bhic.nl>; 
h.kool-blokland@zeeuwsarchief.nl <h.kool-blokland@zeeuwsarchief.nl>; 'Lieuwe.Zoodsma@noord-
hollandsarchief.nl' <Lieuwe.Zoodsma@noord-hollandsarchief.nl>; im.vandersommen@hetflevolandsarchietrill 
<m.vandersommen@hetflevolandsarchief.nl>; Chantal Keijsper <c.keijsper@hetutrechtsarchief.nl>; A.R.A. en T.L. 
van den Ham <brasjoboma@hotmail.com> 
CC: Breevaart, L.P. <I.p.breevaart@minocw.nk Willers, Caroline <Caroline.Willers@nationaalarchief.nl>; 
fieke.krikhaar@gmail.com <fieke.krikhaar@gmail.com> 
Onderwerp: afspraak gespreksronde RHC-specifieke onderwerpen 

Geachte directeuren, 



Afgelopen december heeft de toenmalige minister voor BVOM de besturen van de RHC's een 
brief gestuurd over de transitie van de RHC's, met daarin de bestuurlijke afspraken die tot nu 
toe tot stand gekomen zijn. Graag zouden Paul Breevaart en ikzelf een volgende stap in het 
proces zetten en met de besturen van de RHC's in gesprek gaan over de specifieke 
omstandigheden per RHC bij de uittreding van het Rijk. Zouden jullie ons data rond mei/juni 
kunnen doorgeven waarop het bestuur bij elkaar komt, zodat we daar bij aan kunnen sluiten? 

Met vriendelijke groet, 

Carin Dankier 

Beleidsmedewerker Informatie en Bibliotheekbeleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag 
M + 31 646 84 93 88 
c.a.dankieraminocw.nl 

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
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