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1. Inleiding 

In deze le bestuursrapportage brengt Het Utrechts Archief verslag uit over de periode januari tot en met april 
2022. 

Na een winter met corona lijken zaken op dit vlak te stabiliseren en kan er weer volop gebruik gemaakt worden 

van alle faciliteiten ter plekke. Dat is fijn en geeft weer een impuls aan het werken. De voorgenomen uittreding 
van het Rijk is een thema waar de nodige aandacht naar blijft uitgaan, ook vanuit en met de ondersteuning van 
het bestuur. Deze en andere ontwikkelingen worden verder toegelicht in deze rapportage. 

HUA is hard aan de slag met de ambities zoals geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan 2021 — 2024 en de 

begroting 2022. HUA is in staat om deze uit te werken met de beschikbare middelen en HUA heeft de ambitie om 
2022 financieel neutraal te eindigen. 

Utrecht, 23 mei 2022 

Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief, 

De directeur, 

Mw. drs. C.C.A.E. Keijsper 
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2. Exploitatie 2022 HUA 

In dit overzicht worden de uitgangsbegroting, mutaties en de gewijzigde begroting getoond. 

le Bestuursrapportage HUA per 1 mei 2022 

Om.chnlving I/S 

Primaire 

begroting 

lesten 

Verhoging Verlaging 1e Berap Primaire 

begroting 

Verhoging 

Baten 
Verlaging 

bedragen ' C 1.000 

1e Berap 

Mutaties in lasten en baten 

Personeelskosten I 142 142 

Inhuur I 125 125 

Facilitair I/5 126 126 

ICT I 29 -29 

Kantoorkosten I 13 13 

l&C I 180 180 

P&P I 80 80 

Afschrijvingen I 39 -39 

Baten partners Ijs 223 223 

Projectopbrengsten I 0 133 133 

Totaal Pogramrne Archieven 7.378 666 68 7.976 6.959 356 0 7.315 

Resultaatbestemming 

Onttrekking verkenning en inrichting eigen E-depot 155 

Onttrekking project Utrecht 900 jaar 87 

Totaal Reterves en Voordeningen 200 0 0 200 619 242 0 861 

Geraamd reiultaat 7.578 666 68 8.176 7.578 598 0 8.176 

Saldo van Baten •n La,tdan 0 
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3. Toelichting financiële afwijkingen begroting 2022 

3.1. Inhoudelijke toelichting wijzigen baten en lasten binnen programma 
Archieven Indexering 

De opdracht van het bestuur uit 2019 om de bestemmingsreserves in zijn geheel af te bouwen en projectcluster 

Digitale Toegankelijkheid te financieren was het nodig om de bestemmingsreserves te herschikken. De financiële 

kaders hiervoor zijn al gepresenteerd in de vastgestelde meerjarenbegroting 2021 — 2024. Met het opmaken van 
de le berap constateren we dat de inzet op digitale toegankelijkheid op gang is gekomen en dat we daarmee de 

bestemmingsreserve voor digitale toegankelijkheid gaan benutten. 

Samenvattend is het te verwachten dat de lasten in het totaalprogramma van de oorspronkelijke begroting 2022 
van € 7.378.000 naar boven bijgesteld kunnen worden naar € 7.966.000 en de baten omhoog van € 6.959.000 

naar € 7.305.000. 

1 - Hogere personeelslasten € 142.000 (incidenteel) 

De personeelslasten zullen hoger uitkomen. Extra inzet op het programma Digitale toegankelijkheid en de inzet 

voor het e-depot zijn van start gegaan. De vacatures zijn vervuld en bij P&P zijn extra medewerkers aangetrokken 
voor rondleidingen, receptie en educatie. Verder is er een programmamanager Digitale toegankelijkheid in dienst 

getreden. De HDSR heeft € 10.000 bijgedragen voor de expo Water! Vriend of vijand als bijdrage voor de 

personele inzet. 

2 - Hogere lasten voor inhuur € 125.000 (Incidenteel) 

De lasten voor inhuur zijn hoger dan begroot door vervanging van ICT medewerker die Het Utrechts Archief heeft 

verlaten, inhuur voor Sharepoint en inhuur voor Programma management Regie op ICT 

3 - Hogere lasten Facilitair € 126.000 (€ 76.000 structureel, € 50.000 incidenteel) 

De energielasten zijn sterk gestegen door de hogere hoge gas en elektra prijzen en daarmee ook de 

stadsverwarming. Dit is voor nu deels incidenteel aangemerkt omdat de blijvende verhoging moeilijk is in te 

schatten op dit moment. Deze ontwikkeling zal worden gevolgd. Verder zijn de huren geïndexeerd en zijn de 

kosten voor onderhoud door de stijgende prijzen van materialen ook hoger uitgevallen. 

4 — Lagere lasten ICT € 29.000 (Incidenteel) 

Er is in 2022 minder uitgegeven aan computerapparatuur, verder zijn de kosten voor communicatie door het 

afsluiten van een beter contract verlaagd. Daarnaast zullen de kosten voor support en aanpassingen hoger 

uitvallen dan begroot voor het verder beveiligen van de systemen. 

5 — Hogere kantoorkosten € 13.000 (incidenteel) 

De kantoorkosten vallen in 2022 hoger uit dan begroot doordat we weer op kantoor werken en er daardoor meer 

is ingekocht. 

6 — Hogere lasten l&C € 180.000 (incidenteel) 

In 2022 is begonnen met het opzetten van een eigen E-depot en zijn we gestart met het programma digitale 

toegankelijkheid. Dit brengt extra kosten met zich mee waar we ook gelden voor hebben ontvangen waardoor het 

budget neutraal zal zijn. 

7 — Hoger lasten P&P € 80.000 (incidenteel) 

Voor P&P is er extra budget uitgetrokken voor het project Utrecht 900 jaar en Water! Vriend of Vijand. Hiervoor is 
er vorig jaar het resultaat opgenomen alsnog te bestemmen resultaat waarvoor toestemming is verkregen van het 

DB. Het AB wordt gevraagd in juni dit samen met de jaarrekening 2021 vast te stellen. 
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8 — Lagere afschrijvingen € 39.000 (incidenteel) 

De afschrijvingen zijn lager dan begroot door minder investeringen in 2022 dan voorzien. 

9 - Hogere baten € 346.000 (€ 59.000 structureel, € 287.000 incidenteel) 

Voor 2022 zal HUA € 346.000 meer baten ontvangen. Vanuit het Rijk wordt er voor 2022 een indexering 

ontvangen van € 52.000. De gemeente Utrecht hanteert in zijn begroting een indexering van 3,3%, dat is meer 

dan de 1,5% die HUA had staan dat is € 59.000 meer dan bij HUA begroot. 

Ook zijn er meer projectbaten dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft de subsidie Metamorfoze 3 (€ 67.000), 

bedoeld voor de conservering en digitalisering van het Stadsarchief 1577-1795. Verder heeft de studiezaal meer 

digitale uitvragen gekregen via de website en daarmee hogere baten gerealiseerd. Voor de winkel was de 

begroting op nul gezet in verband met de coronacrisis, de winkel heeft toch baten gerealiseerd (samen € 30.000). 

Ook zijn de transitiegelden van het Rijk ontvangen voor 2022 ter hoogte van in totaal € 150.000: 

• RHC's ontvangen eenmalig en individueel een bedrag van € 100.000 (in totaal 11 x 100.000 = € 1,1 

mln.) voor aanloopkosten e-depot. 

• RHC's ontvangen ieder een zogeheten kenniscomponent op het terrein van informatie, archief en 

digitalisering. Deze bedraagt als vast bedrag (d.w.z. geen indexering) € 50.000 per RHC gedurende vijf 

jaar. Na vijf jaar stopt deze overbruggingstoelage. 

Deze gelden zullen worden aangewend voor de inrichting van een eigen e-depot, waartoe het bestuur in januari 

heeft besloten. 

Verder zal de HDSR € 10.000 bijdragen extra aan onze expo Water! Vriend of vijand? 

3.2. Toelichting mutaties in de reserves 2022 

HUA vraagt toestemming aan het bestuur om de volgende onttrekkingen: 

1. Onttrekking - Utrecht 900 jaar (€ 87.074 incidenteel) 

In verband met Utrecht 900 jaar heeft HUA het resultaat over 2021 gereserveerd voor dit project. Dit bedrag van 

€ 87.074 is het budget van 2022 voor twee opeenvolgende exposities. Daarmee komt in er in 2022 een 

totaalbudget beschikbaar van € 140.000 uit eigen middelen. Voor Utrecht 900 jaar en Water! Vriend of Vijand is 

een intern projectvoorstel vastgesteld door het MT. Hiervoor is er het resultaat voer 2021 opgenomen alsnog te 

bestemmen resultaat waarvoor toestemming is verkregen van het DB. Het AB wordt gevraagd in juni dit samen 

met de jaarrekening 2021 vast te stellen. 

2. Onttrekking — Verkenning en inrichting eigen E-depot (€ 155.000 incidenteel) 

Voor de ontwikkeling van het eigen E-depot heeft HUA voor 2022 een onttrekking uit de reserves gemaakt om de 

kosten voor 2022 te dekken. Dit is ook gepresenteerd in de meerjarenbegroting 2023-2026. 
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4. Toelichting op beleidsontwikkelingen 

4.1. Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen 

Informatie beter toegankelijk en beschikbaar 

Collectievorming en toegankelijkheid 

Eind 2022 wordt bij de GU het bewerkingstraject afgerond van een grote hoeveelheid papieren archieven uit de 

periode vóór 2013, die moet worden overgebracht naar de bewaarplaats bij HUA. Dit traject wordt vanuit HUA 

intensief begeleid, met als doel om de geplande overbrenging voor het eind van dit jaar volgens plan te laten 

verlopen. Daarop vooruitlopend heeft Publiekszaken al een grote hoeveelheid blijvend te bewaren materiaal bij 

HUA uitgeplaatst, die pas op langere termijn mag worden overgebracht. Voorts is op 2 februari jl. de database 

met alle Utrechtse bestuurders uit de voorbije 900 jaar — een bestand met meer dan 5000 namen - gepubliceerd 
op een speciale themasite. Met het Universiteitsmuseum en het Utrechts Studentencorps is een begin gemaakt 
met het toegankelijk maken van een grote verzameling archieven en collecties van het USC en andere 

studentenorganisaties; een aantal daarvan is inmiddels overgebracht naar het depot van HUA. Ook is het 

bewerkingstraject van start gegaan om de collectie van het Nederlands Volksbuurtmuseum, die eind 2021 bij 

HUA in bruikleen is gegeven, in samenwerking voor het publiek toegankelijk te maken en delen ervan te 

digitaliseren. 

Digitalisering en conservering 

In april is het plan ingediend voor een nieuw Metamorfoze-project, dat de conservering en digitalisering van het 

archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap tot doel heeft (70.000 images). Dit heeft grote waarde 

vanwege de rijke documentatie van alle expedities van de KNAG in de voormalige Nederlandse koloniën. Ook is 
een aanvang gemaakt met de bewerking van een tweetal belangrijke series uit het archief van het Hof van 

Utrecht, dat volgend jaar zal worden gescand via het DTR-programma. Dit gebeurt in samenwerking met het 

Nationaal Archief, Tresoar en de Vrije Universiteit, die voornemens is om volgend jaar een groot 

onderzoeksproject te starten met dit materiaal 

Met het vlakken en digitaliseren van alle 3000 charters van het kapittel van St. Jan worden goede vorderingen 

gemaakt, evenals met het toegankelijk maken van de verzameling affiches voor de beeldbank. 

Betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd 

Programma Digitale duurzaamheid 

In de zomer van 2021 is het programma Digitale Duurzaamheid (DiDu) van start gegaan. Hiervoor is een 

programmamanager aangetrokken. Nu afronding van de opstartfase begin 2022, richt de aandacht zich nu op: 

• de aanbesteding en inrichting van een eigen e-depot, als alternatief voor de tenant in het e-depot van 

het Nationaal Archief (NA) dat per 1 januari 2024 zal worden uitgefaseerd. Het bestuur heeft hier eind 

januari 2022 groen licht voor gegeven; 

• Het opbouwen van de serviceorganisatie voor het verlenen van de digitale archiefdiensten conform de 

PDC van de RHC's. 

• Voorbereiden van de aansluiting van provincie en gemeente en aangesloten gemeenschappelijke 

regelingen als de VRU op het e-depot. 

• het participeren in samenwerking met andere archiefinstellingen in de regio met betrekking tot Common 

Ground en beheren aan de bron. 

• Uitfaseren van het e-depot van het Nationaal Archief. 
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Dit programma geeft invulling aan een van de hoofddoelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, 

namelijk dat HUA in 2024 het beheer van digital bom n archief als een regulier werkproces wil hebben ingebed in 

de organisatie, met gebruikmaking van een gecertificeerd e-Depot dat voldoet aan de internationale standaard 

van OAIS (Open Archival Information System), die ook aansluit bij de principes van de MARA en de DERA. 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van het Programma van Eisen voor de 

aanbesteding van het nieuwe e-depot. Deze aanbesteding wordt begeleid door Van Kaliber BV, die eerder bij 

andere RHC's al nuttige expertise heeft opgebouwd op dit terrein. Binnenkort vinden hierover ook gesprekken 

plaats met GU en PU. 

Om de digitale archiefdiensten goed in te bedden in de reguliere processen van HUA is het noodzakelijk om een 

aantal nieuwe functies in te richten. Begin dit jaar is de adviseur digitale informatie van start gegaan en vanaf april 

is ook de functie van e-conservator ingevuld. Samen met de informatiemanager en de programmaleider werken 

zij aan de vorming van een nieuw team Digitale Archiefdiensten. Als uitgangspunt hiervoor dient de blauwdruk 

voor de organisatie zoals opgenomen in het door het bestuur vastgestelde Activiteitenplan voor aansluiting van 

de Gemeente Utrecht op het e-depot. De financiële basis hiervoor wordt gevonden in de extra gelden die voor dit 

aansluittraject zijn vrijgekomen via het kostenmodel Digitale Archiefdiensten (provincie) en de eind 2020 door de 

gemeente Utrecht gehonoreerde claim voor uitvoering van het Activiteitenplan 2020-2022. 

De bestaande trajecten voor aansluiting op de HUA-tenant van het e-depot van het NA met provincie en 

gemeente zijn binnen het kader van het programma DiDu opnieuw gedefinieerd. Het project voor overbrenging 

van de dataset uit het zaaksysteem van de GU naar dit e-depot zal in maart 2022 voortijdig beëindigd. Met de 

VRU is een project gestart voor een impactanalyse, als verkenning voor een aansluiting van het DMS op het 

(nieuwe) e-depot van HUA. De komende maanden zal ook met andere datasets worden proefgedraaid. Verder 

zijn verkennende gesprekken gevoerd met onder andere RHC Zuidoost Utrecht over samenwerking ten aanzien 

de ontwikkeling van common ground. 

Versteviging van de positie in de regio voor beheer en gebruik van archief 

In oktober 2021 is de Handreiking duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de 

Omgevingswet gepubliceerd. Deze is op initiatief en onder leiding van HUA ontwikkeld in samenwerking met 

medewerkers van GU, PU en RUD. Opdrachtgevers hiervoor waren de koepelverenigingen voor gemeenten 

(VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW). Nadien hebben bij de koepelverenigingen verschillende 

vervolgactiviteiten plaatsgevonden en zijn via het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) best practices en 

instructies gedeeld, zodat overheden zich zo goed mogelijk konden voorbereiden op de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet en de gevolgen voor hun digitale informatiehuishouding. Ook hebben verschillende presentaties in 

de regio plaatsgevonden, waaraan HUA een bijdrage heeft geleverd. 

Meer diversiteit in de opbouw van onze collectie 

Vorig jaar is in het SIO van de GU het meest recente deel (2018-2019) van de hotspotmonitor vastgesteld. 

Inmiddels wordt gewerkt aan een plan voor de implementatie daarvan voor zover het de werving van particuliere 

archieven en aanwinsten voor de collecties van HUA betreft. Daarbij richt de aandacht zich in eerste instantie op 

de hotspot Corona, die ook de andere bij HUA aangesloten overheden regardeert. Het plan is om daarbij ook 

een collectie Social Media te gaan opbouwen. Deze digitale informatie zal te zijner tijd ook een plaats in het e-

depot moeten gaan krijgen. 

Een verkennend onderzoek is uitgevoerd naar archieven en collecties bij HUA die van waarde zijn voor onze 

kennis van het verleden van Nederlands Indië en de periode van dekolonisatie. Met name de vele kerkelijke 

archieven (missie, zending, repatriëring) bij HUA zijn van grote betekenis in dit verband. Vanuit het ministerie van 

VWS is begin dit jaar een programma gestart dat tot doel heeft het Indisch Erfgoed beter toegankelijk te maken. 

HUA is voornemens actief in dit programma te gaan participeren. 
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4.2. Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA 

(Digitale) Dienstverlening in Het Utrechts Archief 

Dit jaar zijn er een aantal nieuwe collega's begonnen binnen verschillende teams. Zo hebben we twee nieuwe 

collega's in de functie van Junior Medewerker Dienstverlening aangenomen die vanuit hun expertise bijdragen 

aan het programma Digitale Dienstverlening. 

Er bestond al lang een grote wens om beschikbare scans van bouwtekeningen opvraagbaar te maken via mail. 

Als belangrijkste argument: service voor bezoekers, waardoor men niet meer fysiek de bouwtekening hoeft op te 

halen op de locatie Alexander Numankade, maar de bouwtekening digitaal in de mailbox ontvangt. Daarnaast is 

het proces van het aanvragen van een bouwtekening in de studiezaal een tijdrovende dienst voor de 

medewerkers dienstverlening. Maar in het kader van de Auteurswet is het niet mogelijk om deze bouwtekeningen 

zomaar online aan te bieden. Via de Digitale Thuiskopie, een uitzondering in de Auteurswet is het mogelijk om 

voor eigen gebruik beperkt toegankelijke scans te verveelvoudigen (met aantal voorwaarden zoals: alleen voor 

eigen oefening, slechts enkele exemplaren en het niet verspreiden via andere kanalen). Vanaf de digitale 

livegang op 28 februari tot en met begin mei zijn er 1800 aanvragen digitaal gedaan en afgehandeld ten opzichte 

van 743 fysieke aanvragen in dezelfde periode vorig jaar; een stijging van 142%. Dat betekent dat we een 

belangrijke stap hebben kunnen zetten binnen de digitale dienstverlening. 

De cijfers van de (digitale) dienstverlening laten voor deze periode het volgende zien ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar: 

Er is een daling van 17% in het aantal chats in Q1- 202221 ten opzichte van Q1-2021. Dit is te verklaren door de 

lockdown van 15 december 2020 tot en met 5 juni 2021 waardoor studiezaalbezoek niet mogelijk was en de 

dienstverlening uitsluitend via digitale kanalen plaatsvond. Het aantal gebruikers van de website 

www.hetutrechtsarchietnl daalde 38% ten opzichte van dezelfde periode in 2021, ook hier is het coronaeffect van 

de lockdown een verklaring. De coronaperiode van vorig jaar heeft een impact op de cijfers en het maakt een 

vergelijking tussen dit jaar en vorig jaar lastig. 

Het Utrechts Archief bevat een grote hoeveelheid archiefstukken, afbeeldingen en films over de Tweede 

Wereldoorlog. De bronnen zijn verdeeld over circa 100 verschillende collecties. In 2020 is dankzij het Mondriaan 

Fonds een groot digitaliserings- en ontsluitingsproject gestart waarbij circa 50 meter aan archief- en 

collectiemateriaal, totaal 2500 bronnen, is gedigitaliseerd. Een groot deel daarvan is sinds 27 april jl. online te 

bekijken als scans op de website en dit jaar zal nog meer volgen. Een aantal bronnen is ook doorzoekbaar 

gemaakt op personen en adressen, waardoor het nu veel gemakkelijker is een persoon die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Utrecht verbleef op te sporen. 

Dit project draagt bij aan de doelstelling om een groei te realiseren van de hoeveelheid beschikbare bronnen via 

de eigen website en door de samenwerking binnen dit project met Netwerk Oorlogsbronnen ook aan de 

doelstelling om via externe platforms een groei te bereiken. 

Het Utrechts Archief investeert al jaren fors in digitalisering, waardoor inmiddels ruim 20% van de collectie digitaal 

beschikbaar is. Een groot deel ervan verloopt vraag gestuurd, via de succesvolle dienst Scannen op verzoek. 

Per 1 januari 2022 werd de levertijd van aangevraagde scans verkort van vijf naar drie weken. Om dit mogelijk te 

maken, leveren we voortaan alleen nog materiaal van 100 jaar en ouder. Door deze termijn te verschuiven, is er 

minder handmatige controle nodig op auteursrecht en persoonsgegevens. Archieven tussen de 70 en 100 jaar, 

waarbij stuksgewijze handmatige controle nodig is, worden voortaan projectmatig door Het Utrechts Archief 

gedigitaliseerd. Ook hiervoor wordt ruime scancapaciteit gereserveerd. Deze aanpak zorgt voor versnelling, 

omdat grotere reeksen materiaal tegelijkertijd worden beoordelen en verwerkt. Op dit moment gebeurt dit al bij de 

bronnen uit de Tweede Wereldoorlog. 

bestuursrapporlage 2021 - Het Utrechts Archief 8 



In anderhalf jaar tijd ontsloten 250 vrijwilligers bijna 30.000 notariële akten van de stad Utrecht uit de periode 

1780 tot 1811. De notariële akten werden door het Utrechts Archief gescand en op het crowdsourcingplatform 

Velehanden geplaatst, waar de vrijwilligers ze ontsloten op namen en locaties. De akten zijn toegevoegd aan de 

database van het Utrechts Archief, waar nu 314.900 akten te vinden zijn. 

Publieksprogrammering 

Op 22 maart, Wereldwaterdag, opende de tentoonstelling 'Water! Vriend of Vijand?' in deze tentoonstelling, 

onderdeel van een tweeluik rondom Utrecht 900, zoemen we als eerste in op de provincie met betrekking tot het 

water en het waterbeheer. Aan bod komen de ontwikkelingen rondom het afdammen van de Rijn net voor de 

aftakking van de Lek; voorafgaand aan de verlening van het stadsrecht voor Utrecht op 2 juni 1122. Deze 

tentoonstelling koppelt ook jubilea binnen de provincie aan elkaar, zoals 650 jaar Woerden en het 650-jarig 

bestaan van de schutssluis in Vreeswijk. Aktes, documenten, kaarten, schilderijen en bewegend beeld geven 

inzicht in het water; als vriend en als vijand in relatie tot gebeurtenissen in het verleden. In samenwerking met 

HDSR (Hoog Heemraadschap Stichtse Rijnlanden) gaat ook de blik naar de toekomst van het waterbeheer en 

welke gevolgen o.a. klimaatverandering heeft hoe we als burgers met het water om moeten en kunnen gaan. Met 

deze tentoonstelling laat HUA op een nieuwe en innovatieve manier zien hoe collectie tentoongesteld kan worden 

en verhalen verteld. Een bijzondere toevoeging aan deze tentoonstelling is dat vanaf zomer 2022 op een aantal 

locaties van HDSR in de provincie ook een kleine reizende expo te zien zijn die in het kort het verhaal vertelt. 

Samen met deze tentoonstelling zijn verschillende activiteiten georganiseerd door de nieuwe contentmaker zoals 

een kinderactiviteit met veel water op het plein, en een Verhalencafé over de Singels. De bezoekersaantallen 

stegen in deze periode iedere week. 

Cultuureducatie aan het basis- en voortgezet onderwijs heeft door de sluiting van de scholen door corona 

minimaal plaats gevonden. Nu de samenleving weer open is, nemen ook de aanvragen weer toe. In de periode 

van januari 2022 tot en met april 2022 hebben 659 scholieren en studenten deelgenomen aan een programma 

binnen Cultuureducatie. Door het stijgende aantal verzoeken vanuit het onderwijs en het stijgende aantal 

evenementen zijn er verschillende nieuwe museumdocenten en eventbegeleiders op flexibele basis 

aangenomen. Daarnaast werken we samen met MDT Utrecht, een organisatie die jongeren helpt binnen een 

maatschappelijke diensttijd hun talenten te ontdekken. Er zijn jongeren die nooit naar een museum zijn geweest, 

in deze samenwerking kunnen jongeren de Expo bezoeken en leren over de Utrechtse geschiedenis en cultuur. 

Dit past in de ambitie vanuit het meerjarenbeleidsplan om via samenwerkingen en een diverse en inclusieve 

aanpak jongeren te bereiken. 
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4.3. Speerpunt 3: Onze organisatie maken we met elkaar 

Personeel en organisatie 

Na het aflopen van de corona beperkende maatregelen zijn we weer op zoek gegaan naar nieuwe medewerkers. 
Om te borgen dat zij zich thuis voelen bij het archief en ook alle benodigde apparatuur en kennis zouden krijgen 
hebben we het introductietraject voor nieuwe medewerkers uitgerold. Zo kreeg iedere nieuwe medewerker een 
buddy toegewezen als een maatje om alle vragen aan kwijt te kunnen en werden allerlei sessie georganiseerd 
om de organisatie beter te kennen, systemen te kunnen gebruiken en uitleg te geven over de speerpunten uit het 
meerjarenbeleidsplan. 

Nog breder kijkend heeft het MT gekeken naar de 4 aspecten van het onboardingsbeleid: connection, culture, 

compliance en clarification en geconstateerd dat we al grote stappen hebben gezet op deze onderdelen. Het MT 
heeft aandachtspunten benoemd die de komende periode zullen worden toegevoegd aan het introductietraject. 

Om een hechte eenheid als organisatie te worden waarin de nieuwe medewerkers en huidige medewerkers 
elkaar goed begrijpen gaan we de komende tijd ook aandacht besteden hoe we binnen het archief met elkaar 
willen omgaan en samenwerken. Dit gaan we samen met medewerkers in een kennissessie bekijken om 

huisregels/gedragsregels te benoemen voor iedereen binnen de organisatie. 

Per 1 januari 2022 is een nieuwe cao ingegaan waar nieuwe onderdelen zijn opgenomen die nu worden uitgerold. 
Zo is er nu een mogelijkheid voor verlofsparen tot 3600 uur per jaar voor voltijdsmedewerkers. Daarnaast kent de 
cao nu een thuiswerkvergoeding. Deze onderdelen zijn inmiddels opgenomen in het 

personeelsinformatiesysteem Afas, dat hiervoor is aangepast. 

Uittreding Rijk 

Bestuurlijk: 

De RHC's hebben in 2021 gezamenlijk en individueel OCW per brief gewezen op de bestuurlijke, financiële en 
juridische impact van het uittreden uit de GR en daarbij aandacht gevraagd voor een zorgvuldig uittredingsproces 
met een evenwichtige uitwerking van de specifieke uitkering en een bestuursovereenkomst. 

Het bestuur concentreert zich op dit moment op de volgende sporen in dit traject: 

1. Verkenning naar kansen om de voorgenomen besluitvorming van het Rijk te beïnvloeden. 

2. Voorbereiden van de uitwerking van de voorgenomen uittreding Rijk in samenwerking met de andere 
RHC's en voor de specifieke situatie voor HUA. 

3. Voorbereiding besluitvorming AB en vervolgens door raad en staten. 

In de eerste maanden van dit jaar heeft het AB in 2 extra sessie in het reguliere overleg gesproken over de 

voorgenomen uittreding. Er is gesproken over twee te volgen sporen: 

• Zijn er nog kansen om de voorgenomen besluitvorming van het Rijk te beïnvloeden en hoe wil het 

bestuur hier mee omgaan? 

• De voorgenomen uittreding Rijk verder uitwerken op basis van de stand van zaken. 

Vanuit het eerste spoor hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht en de Gedeputeerde 

Staten provincie Utrecht op 22 februari 2022 een brief gestuurd aan de staatssecretaris mw. Dr. G. Uslu, 
ministerie OCW. In deze brief maken gemeente en provincie bekend de voorgenomen uittreding van het Rijk uit 
de gemeenschappelijke regeling HUA te betreuren en wijzen zij op de risico's voor de achterblijvende partners. 

Ook wordt de verrassing kenbaar gemaakt over het geen gebruik meer kunnen maken van het e-depot van het 
Nationaal Archief en de consequenties hiervan. Ook worden zorgen geuit over de uitvoering van het proces van 

2 bestuursrapportage 2021 - Het Utrechts Archief 10 



uittreding, waarbij het AB nog geen bericht heeft ontvangen van het Rijk dat het daadwerkelijk zal uittreden 

Gemeente en provincie geven aan kennis genomen te hebben van de afspraken die zijn opgetekende in de brief 

voor voormaling minister Slob van 15 december 2021 en benadrukken dat kosten die aan een uittreding zijn 

verbonden toekomen aan de uittredende partner. 

Op 29 april 2022 is de antwoordbrief van staatssecretaris Uslu ontvangen. In deze brief antwoordt de 

staatssecretaris dat de afspraken in de brief van 15 december 2021 van minister Slob tot stand zijn gekomen 

door overleg tussen ministerie OCW en een afvaardiging van de RHC-besturen. De staatssecretaris begrijpt de 

onzekerheden en verwijst daarbij naar zekerheden die het rijk wil geven. De staatssecretaris beschrijft de 

veranderde situatie ten aanzien van digitaal gevormde archieven van het Rijk die zullen worden overgebracht 

naar het e-depot van het Nationaal Archief. Vervolgens gaat zij in op de rol van de RHC's in de regio en de 

analoge en deels gedigitaliseerde collecties van het Rijk bij de RHC's. De vervlochten collecties van Rijk, 

gemeente en provincie vragen om coöperatie. Hierbij wordt een blijvende samenwerking voorzien tussen RHC's 

en Nationaal Archief. De staatssecretaris benoemt een blijvende rijks betrokkenheid in de vorm van een 

specifieke uitkering voor de rijks bekostiging, met inbegrip van indexering, die de RHC's jaarlijks blijven 

ontvangen. Hierbij zullen afspraken gemaakt worden over de omzetting van de huidige lumpsum-bekostiging naar 

de SPUK, met aandacht voor de opgebouwde reserves en voorzieningen. De staatssecretaris verwacht 

helderheid over de SPUK in de twee helft van het jaar. 

De staatssecretaris verwijst vervolgens naar de afspraken tussen OCW en delegatie van de RHC's voor het e-

depot en de extra rijksbijdragen hiervoor die zullen lopen van 2022 tot en met 2026. 

De staatssecretaris stemt in met de vaststelling van gemeente en provincie dat het AB HUA statutair de gevolgen 

van de uittreding zal regelen. Er wordt aangegeven dat vanuit OCW met ieder RHC afzonderlijk overleg zal 

plaatsvinden ter voorbereiding. De staatssecretaris schrijft de intentie te hebben om het besluit tot uittreding nog 

dit jaar te nemen, zodat de procedure formeel gestart kan worden om de uittreding en nieuwe 

samenwerkingsvorm per 1 januari 2024 gereed te hebben. De staatssecretaris besluit de brief met de mededeling 

dat er binnenkort een brief naar alle RHC-besturen gestuurd zal worden over het proces van uittreden waarin de 

positie van de staatssecretaris nogmaals voor het voetlicht zal worden gebracht 

Het tweede spoor dat is besproken in het AB is om de voorgenomen uittreding Rijk verder uit te werken op basis 

van de stand van zaken. Het AB stemt in met de inzet vanuit het HUA aan het overleg tussen OCW en een 

afvaardiging van de RHC's om de uitwerking van de SPUK voor te bereiden. Hierbij is HUA ambtelijk betrokken 

door ondersteuning vanuit de adjunct-directeur dhr. Boessenkool. 

Het AB heeft aangegeven de besluitvorming in het AB en vervolgens door gemeente en provincie zorgvuldig te 

willen voorbereiden en heef besloten om dit extern te laten begeleiden. Hiervoor is een document nodig dat de 

gemeenteraad en gedeputeerde staten goed meeneemt in het gevolgde traject en de weging van scenario's. 

Belangrijke onderdelen in deze opdracht zijn: 

Wat is het doel en hoe kan de archieffunctie voor Utrecht worden gewaarborgd? 

Welke scenario's zijn er om dit te realiseren en wat zijn de aspecten hierin? 

Wat is de procesplanning tot 1 januari 2024, de datum van de voorgenomen uittreding Rijk? 

Het bestuur wijst als gedelegeerd opdrachtgever dhr. Strijk aan. Het bestuur vraagt de Provincie Utrecht om als 

penvoerder op te treden en de ambtelijke projectleiding te leveren. De aanbestedingsprocedure voor deze 

opdracht is uitgevoerd en het bureau Berenschot is gestart met de uitwerking van deze opdracht. 

Inhoudelijk: 

OCW heeft aan het begin van dit jaar het delegatieoverleg van de RHC's gevraagd om samen met de RHC's de 

uitwerking van de SPUK voor te bereiden. Vanuit de RHC's Drenthe, Zeeland en Utrecht wordt hier mankracht 

voor vrijgemaakt. Een eerste verkennend gesprek van deze werkgroep heeft plaatsgevonden medio februari. De 

RHC's hebben in dit overleg de punten uit de brief van minister Slob van 15 december 2021 benadrukt: 

• Bij de SPUK het karakter van de huidige lumpsum behouden; 

• Hoe kan een goed administratief proces worden ingericht dat aan beide kanten aansluit? 

Als input voor OCW heeft de werkgroep de volgende onderwerpen voor een SPUK ingebracht: 
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1. Een SPUK op hoofdlijnen en niet op detailniveau. 

2. Specifiek bedrag per RHC toekennen. 

3. Bedrag wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd. 

4. Toekenning voor meerdere jaren, bijvoorbeeld via de beleidsperiodesystematiek van 4 jaar. 

5. SPUK toekenning op hoofdlijnen en daarmee niet verantwoorden via een indicator anders dan punt 7. 

6. GR taken zijn bepalend voor inzet middelen. 

7. Verantwoording bedrag SPUK voor die taken maar alleen als 1 getal binnen het grotere getal van de 

totale exploitatielasten. 

8. Verantwoording via kwantitatieve andere indicatoren is niet mogelijk ivm niet toe kunnen rekenen naar 

herkomst middelen in verband met de verwevenheid van de taken voor alle partners. 

9. Kwalitatieve beschrijving van taken via begroting en verantwoording via jaarrekening kan, als huidige 

verantwoordingsystematiek voldoende is. 

10. Vorming van (nieuwe en/of aanvulling van bestaande) reserves en voorziening moet mogelijk zijn. 

11. Voorziening Groot Onderhoud is belangrijk t.o.v. de huisvestingsmethodiek. 

12. Maximering van reserves is herkenbaar tov de huidige systematiek 

13. Bepaling percentage maximale algemene reserve niet meer zoals nu naar de som bijdrage partners, 

omdat deze met uittreding Rijk lager wordt. Waarbij het Rijk wel een bedrijfsrisico veroorzaakt door 

diensten af te blijven nemen. Percentage bepalen naar totale bijdrage van partners, dvo's en andere 

gerelateerde zaken. 

14. Overblijvende middelen moeten vrij ingezet kunnen worden binnen de gestelde taken van de GR. 
15. Nieuwe bedragen SPUK onafhankelijk van exploitatieresultaten voorgaande jaren. (Link naar 

reservevorming). 

16. Boeking van SPUK in administratie als Vooruitontvangen subsidie/uitkering' is technisch geen probleem, 

vrijval naar baten regulier of in 1 keer is normale werkwijze. 

In een vervolggesprek is er in dit overleg gesproken over het voor de RHC's verplichte gebruik van de BBV 

systematiek voor begroting en jaarrekening. Het model voor de BBV verschaft een groot aantal waarborgen in de 

verantwoordingsinformatie en de kwaliteit hiervan. Ook is afgetast of de BBV de ruimte geeft om de wensen, 

zoals hierboven beschreven, te implementeren. Dit lijkt het geval. Belangrijk is nu dat OCW in samenwerking met 

BZK een ontwerp voor een SPUK opzetten, zodat deze weer in dit overleg besproken kan worden. 

OCW heeft aangegeven te werken volgens de volgende planning: 

• Maart tm sept 2022: Opzetten kaders conceptregeling, inclusief afstemming met de RHC's, ministerie 

BZK, ministerie van Financiën en verdere interne afstemming OCW 

• Oktober en november 2022: te komen tot een concept regeling specifieke uitkering 

In deze overleggen is steeds ook het belang van een bestuursovereenkomst tussen de RHC's en OCW 

benadrukt. 

Duurzaamheid 

De gebouwen die HUA huurt hebben allemaal energielabel A. De gebouwen zijn goed geïsoleerd, de installaties 
zijn energiezuinig en goed ingeregeld. De installaties draaien op bloktijden dus zijn buiten kantoortijden uit, met 

uitzondering uiteraard van het depot. Bij een buitentemperatuur tussen de 15 en 25 graden overdag hoeven de 

kantoorinstallaties nauwelijks te verwarmen of te koelen (hooguit een uur in de morgen bij inschakeling 

luchtbehandeling) en draaien ze puur voor recirculatie. Een besparing die elk jaar uitgevoerd wordt om verspilling 

te voorkomen is het uitschakelen van de radiatoren van mei tot en met augustus. Waarbij de medewerkers 

kunnen ook hun steentje bijdragen door de ramen (en deuren) gesloten te houden. 

Een kleine extra mogelijkheid is om de temperatuur bij extreme buitentemperatuur overdag aan te passen. Dus in 

de zomer bij temperaturen boven de 25 graden de ingestelde temperatuur naar 24 graden of hoger te verzetten. 

In de winter visa verse. Dit zal verder worden onderzocht in de komende tijd. 
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HUA houdt in dit alles nauw contact met zijn leveranciers zodat zij ons goed op de hoogte houden van nieuwe 

duurzaamheidsontwikkelingen. Voorbeelden van recente duurzame (grote) inkopen zijn; 

• De koelmachine A-toren is in februari vervangen voor een energiezuinig installatie wat een reductie 

oplevert van 26.000 kWh (35%) elektraverbruik per jaar. Dit betekent een reductie van 14.350 kg Co2 

uitstoot per jaar. 

• De leverancier van de filters voor de luchtbehandelingsmachines (14 in totaal) heeft nieuwe filters voor 

de depots ontwikkeld die energiezuiniger zijn dan de huidige. De filters van de depots waar het rendabel 

is en een aanzienlijk reductie van energie oplevert worden nu direct vervangen. Dit levert een reductie 

op van 5.500 kWh en 3.569 Co2 uitstoot per jaar. De andere filters worden vervangen voor 

energiezuinigere bij natuurlijk verloop. Dit levert een reductie op van 616 kWh en 400 Co2 uitstoot. 
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5. Verplichte paragrafen 

Ten aanzien van de verplichte paragrafen zijn de volgende beleidsontwikkelingen te melden: 

1. Budgetten directie 

De budgetten voor promotie, communicatie, personeel, juridische advisering en bestuur verlopen door onder- en 
overbestedingen nu steeds of budgettair neutraal of er wordt minder besteed dan begroot. 

bestuursrapportage 2021 - Het Utrechts Archief 14 



6. Slotbeschouwing en advies 

In samenwerking met de MT-leden is door Financiën een uitgebreide doorlichting uitgevoerd van de budgetten 

van de begroting 2022. Daarbij zijn inhoud/beleid en geld aan elkaar te koppelen, zodat daarop tijdig door het MT 

kan worden gestuurd en bijgestuurd. 

Advies: 

Onder verwijzing naar het vorenstaande wordt geadviseerd: 

1. De volgende aanpassingen in de financiële begroting te accorderen: 

a. de verhoging in de lastenbegroting van € 7.378.000 naar € 7.966.000 

b. de verhoging van de batenbegroting van € 6.959.000 naar € 7.305.000 

c. de verlaging in de batenkant (onttrekkingen) van de reserves van € 619.000 naar € 861.000 

2. Kennis te nemen van de le Berap 2022 d.d. 1 mei 2022, deze sluit met een saldo van € 0. 

3. Om de le Berap goed te keuren door het DB. 

4. Om de le Berap vast te stellen door het AB. 
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7. Vaststellingsbesluit 

Directeur en Managementteam van Het Utrechts Archief 

Als ontwerp 2e Bestuursrapportage 2021 vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 13 juni 2022. 

De directeur van Het Utrechts Archief 

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper 

Algemeen Bestuur 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief in zijn vergadering van 13 juni 2022 

de directeur, de voorzitter, 

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper mw. mr. A.P.H. Klein 
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