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ALGEMEEN BESTUUR 
Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 6 december 2021 van  
15.00 – 16.30 uur 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum: maandag 6 december 2021 
Locatie:        via Teams 
Tijd:             15.00 – 16.30 uur 
Plaats:          via Teams 
Gasten:         dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering, adjunct-directeur) 

dhr. Kaj van Vliet (rijks-en gemeentearchivaris, hoofd Inspectie en 
Collectiebeheer) 

Aanwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. I. Jansen, dhr. R. van Muilekom, mw. A. Smit, 
mw. L. Voortman, mw. C. Keijsper, dhr. L. Boessenkool 

Afwezig:       dhr. R. Strijk 
Notulist: mw. K. Fokken  
 ________________________________________________________________________ 
  
 
Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 6 december 2021. 
  
De voorzitter mw. Klein opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
Dhr. Strijk heeft een bericht van verhindering gestuurd.  
 
 

1. Opening en mededelingen (mondeling)                    ter informatie  
 
 
Mw. Klein meldt als nagekomen agendapunt 4a de nagekomen email van Jos Wienen en de 
conceptbrief van minister Slob waarin draagvlak wordt gevraagd voor de conceptbrief van 
minister Slob en het proces van uittreding. 

 
Zij vraagt aan het AB of zij ook behoefte voelen aan een extra bijeenkomst van 3 uur om met 
voldoende tijd het gesprek te voeren over de uittreding. Dit zou dan in januari op locatie 
kunnen worden georganiseerd. Het AB ondersteunt dit van harte. Een kanttekening daarbij is 
of het qua timing in line is met het proces van OCW. 
 
Het secretariaat van HUA  plant een extra bestuursbijeenkomst op locatie van minimaal drie 
uur aan het eind van de middag in de periode na het kerstreces. De secretariaten wordt 
gevraagd om prioriteit te geven aan deze bijeenkomst. 
Het overleg zal worden voorbereid op 20 december door mw. Klein, mw. Smit en mw. 
Keijsper. 
 
Mw. Keijsper merkt op dat het van belang is om op tijd een reactie als AB en DB te geven 
op de mail van Jos Wienen vóór donderdag 9 december 12 uur. 
 
Dhr. Van Muilekom meldt dat het advies van Straatman Koster Advocaten over de 
aanbestedingsrechtelijke aspecten voor de partners als gevolg van de uittreding van OCW uit 
de GR HUA, net is opgeleverd. Hij heeft nog geen tijd gehad om het rapport goed door te 
nemen, maar de eerste indruk is dat de uittreding van het rijk kan plaatsvinden zonder dat dit 
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onoverkomelijke problemen voor de partners oplevert. Er zal wel e.e.a. gewijzigd moeten 
worden.  
Mw. Keijsper merkt op dat de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd zal gaan worden als 
het rijk uittreedt. Alle onderdelen die geactualiseerd moeten worden kunnen dan in een actie 
worden meegenomen. 
 
Dhr. Boessenkool merkt op dat hij het rapport niet kent. Dit geldt ook voor de overige 
bestuursleden. Dhr. Van Muilekom zal het rapport aan de AB leden sturen.  
 
Dhr. Van Muilekom deelt mee dat de digitale infosessie van de commissie Bestuur Economie 
en Middelen van de Provincie Utrecht met HUA op 24 november zeer geslaagd was. Er was 
sprake van een goede opkomst en iedereen is goed meegenomen in het proces. De 
bijeenkomst is als zeer nuttig bevonden. 
 

 
2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten 
vergadering Algemeen Bestuur 15 september 2021 (bijlage 3)         ter goedkeuring  
  

 Het concept verslag met actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur van 15 
september 2021 wordt vastgesteld. 
 
 

3. Binnengekomen en verzonden stukken               ter informatie  
 
- Ingekomen brief d.d. 3 november 2021 van dhr. Henry Nieuwenhuijsen (Min. BZK) aan 

dhr. Boessenkool inzake toezicht 2022 (bijlage 3) 
 
Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen brief. 
 
 

4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën      ter vaststelling 
In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering, adjunct-directeur) 

• Oplegnotitie tweede Berap (bijlage 4) 
• Concept Tweede Berap (bijlage 4.1) 
• Oplegnotitie beleidsnota’s (bijlage 4.2) 
• Concept Financiële beheersverordening 2022 (bijlage 4.3) 
• Concept Treasury statuut 2022 (bijlage 4.4) 
• Concept onderhoudsplan gebouwen 2022 (bijlage 4.5) 
• Concept beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2022 (bijlage 4.6) 

 
Dhr. Boessenkool bespreekt met het bestuur de financiële stukken die ook in het ambtelijk 
overleg zijn voorbesproken. De voorstellen zijn verwerkt in de stukken. 
 
Opmerkingen bestuur: 

• Mw. Klein verzoekt dhr. Boessenkool om bij de tekst op pag. 12 en 13 inzake stand 
van zaken uittreding nog te vermelden dat de besprekingen de risico’s rond de aard en 
omvang van de toekomstige rijksbijdrage en rond de algemene reserve en de 
weerstandscapaciteit nog niet hebben weggenomen. Het risico rond de transitiekosten 
is wel verminderd, maar er bestaat nog steeds een gat tussen de geschatte 
transitiekosten van de RHC’s en de tegemoetkoming die het rijk momenteel denkt uit 
te gaan keren. 

• Mw. Smit vraagt of het geschetste financiële resultaat in de 2e Berap nog steeds de 
verwachting is? Dhr. Boessenkool antwoordt dat dit consistent op deze lijn blijft 
o.b.v. de cijfers van november. 
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Het AB stelt de 2e Berap vast met de aanvullende opmerking op pag. 12 en 13 dat de risico’s 
van de uittreding rijk nog niet weg zijn. Dhr. Boessenkool neemt de wijziging door. 
 
 
Het AB stelt de volgende stukken vast: 
 
. Financiële beheersverordening 2022 
. Treasury statuut 2022 
. Onderhoudsplan gebouwen 2022 
. Beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2022 

 
4a: Nagekomen stuk: brief per email d.d. 3 december 2021 van Jos Wienen 
bestuursvoorzitter Noord Hollands Archief en voorzitter delegatie—overleg met bijbehorende 
conceptbrief van Minister Slob (bijlage 4a) 

 
Het bestuur bespreekt de mail van dhr. Wienen waarin hij draagvlak peilt bij de besturen 
RHC’s voor akkoord op de conceptbrief van minister Slob en het proces van uittreden. Een 
reactie wordt gevraagd op donderdag 8 december vóór 12 uur. 
 
Opmerkingen bestuur: 

• Heeft de minister druk uitgeoefend? Mw. Voortman zal telefonisch contact opnemen 
met dhr. Wienen en het belang van een bestuursakkoord benadrukken. 

 
• Mw. Keijsper adviseert om akkoord te gaan met de inhoud van de brief maar dat we 

een bestuursakkoord vragen waarin de finale afspraken worden vastgelegd. Er staan 
geen zaken in de brief die niet in lijn zijn met hetgeen er door de delegatie besproken 
is met OCW. Ze adviseert om kritisch naar het onderhandelingsproces te blijven kijken 
maar daarin wel opbouwend mee te bewegen om het rijk aan boord te houden in 
belang van de collectie en financiering.  

 
• Mw. Keijsper heeft met dhr. Boessenkool de brief bekeken op inhoud. Wat staat er 

wel en niet in de brief van de aandachtpunten en risico's uit de Verkenning? 
• De brief markeert de voortgang en beschrijft de tussenstand en legt vast waar 

overeenstemming over is.  
• De transitievergoeding voor het e-depot wordt geheel gehonoreerd. 
• De overige openstaande aandachtspunten en risico's van de Verkenning liggen bij 

OCW ter uitwerking in de specifieke uitkering (SPUK) en mogelijk in een 
bestuursakkoord.   

  
• Het bestuur vraagt zich af waarom er instemming van de RHC's nodig is voor een 

overdrachtsdocument van de minister aan zijn opvolger. 
 
 
Samenvatting opmerkingen bestuur: 
  

• Basishouding: Het bestuur voelt ongemak met deze procedure en er is argwaan om 
deze brief te tekenen. Wil de minister iets sonderen? 

• De mail van Wienen wordt gezien als een procesvoorstel met intenties. Het bestuur wil 
hier niet inhoudelijk op vastklikken. Mw. Voortman zoekt telefonisch contact met dhr. 
Jos Wienen over hoe hij hiermee om wil gaan en waarom er nog geen bestuursakkoord 
is toegezegd. 

• Goed dat er afspraken komen maar maatwerk per RHC is nog wel nodig.  
• Het bestuur vraag wat de gevolgen zijn als het bestuur HUA niet akkoord gaat met 

deze brief. Wat zijn we kwijt als we niet akkoord gaan? 
• Het bestuur verzoekt om de brief op te laten volgen door een bestuursakkoord m.b.t. 

de SPUK, voor zaken zoals huisvestingsovereenkomst en licenties.  
• Wat zijn de juridische consequenties van de SPUK?  
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• In de brief staan mogelijk niet alle zaken genoemd die nog uitgezocht moeten worden. 
• Betekent de ondertekening van de brief dat dit vast ligt en als los van het 

bestuursakkoord beschouwd moet worden? 
• Wat is de status van de brief? Moet het bestuur dit lezen als een overdrachtsdocument 

van de minister aan zijn opvolger met openstaande punten op weg naar een 
bestuursakkoord?   

• De consequenties zijn voor HUA helemaal nog niet benoemd. 
• Wat bedoelt Jos Wienen precies met het tekstgedeelte uit de mail: Hij doet een 

dringend beroep op ons om ons positief op te stellen ten aanzien van een brief waarin 
een en ander wordt vastgelegd. Mochten wij ons niet kunnen vinden in een brief, dan 
wil hij het verder overlaten aan zijn opvolger. 

• Het bestuur mist het overzicht en wil niet akkoord gaan op onderdelen. 
• Het bestuur neemt wel kennis van maar stemt niet in met de brief. Het bestuur 

herkent zich wel in de punten waar afspraken over gemaakt zijn. 
 
Mw. Klein: samengevat:  

• mw. Voortman belt dhr. Wienen en neemt daarna contact op met mw. Keijsper die 
informatie woensdag 8 december mee kan nemen naar het directeurenoverleg. 

 
Vervolg hierop: 
Namens het bestuur HUA is de volgende tekst geformuleerd door mw. Voortman aan dhr. 
Wienen in antwoord op zijn email: 
 
Dag Jos,   
 
Dank voor je mail. Je vraagt daarin onze reactie op de brief die de minister voornemens is te 
sturen.  
 
Wij zouden niet willen spreken van dat we instemmen met de brief, dat wekt ons inziens te veel 
de indruk dat we het ermee eens zijn dat het rijk uittreedt en we het al eens zijn over de 
voorwaarden. Daarom stellen we voor terug te geven aan OCW dat we ons herkennen in de 
weergave van de besprekingen tot nu toe. Tegelijkertijd willen we wel benadrukken dat er nog wel 
verschillende zaken te bespreken zijn voordat we het helemaal eens zijn en dat we daarover 
verder willen spreken. Op zich staat dit ook wel in de brief van de minister maar het lijkt ons goed 
ook vanuit ons te zeggen dat het met deze brief niet klaar is. En uiteindelijk zouden we nog 
steeds graag een bestuursovereenkomst willen om e.e.a. ordentelijk vast te kunnen leggen.  
 
Vriendelijke groet 
 
Linda Voortman  
AB HUA 
 
Namens het directeurenoverleg is de volgende tekst met een korte samenvatting van de 
individuele reacties van de RHC's geformuleerd aan dhr. Wienen in antwoord op zijn email: 
 
Beste Jos, 
  
Vandaag – woensdag 8 december – hebben de directeuren van de RHC’s overleg 
gehad.  Hierbij zend ik je de headlines van wat daar besproken is. In de ogen van de 
directeuren is het onderstaande de kern van de reacties van de verschillende besturen.  
  

• We herkennen ons in de tekst van de conceptbrief voor wat betreft het proces en de 
gemaakte afspraken tot nu toe. 

• We hechten zeer aan een bestuursovereenkomst om de uiteindelijk gemaakte 
afspraken over de langdurige relatie van OCW en RHC’s vast te leggen. 

• Er is nog wel een aantal zaken waarop we overeenstemming moeten gaan bereiken 
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o Belangrijke (maar niet de enige) afspraken zijn 
 Voorziening voor gebouwenbeheer en  continuïteit in financiën 

gebouwenbeheer 
 Reserves (zowel opgebouwde reserves behouden als de vraag hoe de 

opbouw van nieuwe reserves toegestaan wordt) 
  
Met vriendelijke groet, 
Hannie Kool 
  
  
Dr. J.L. Kool-Blokland  
Directeur Zeeuws Archief 
 
 

5. Voortgang verkenning voornemen uittreding rijk             ter bespreking  
  
5.1 concept verkenning gevolgen uittreding rijk uit GR voor HUA en partners  
In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (adjunct-directeur, hoofd Bedrijfsvoering) en dhr. 
Kaj van Vliet (rijks-en gemeentearchivaris, hoofd Inspectie en Collectiebeheer) 

• Oplegnotitie (bijlage 5) 
• Definitief verslag overleg 3 november jl. DGCM-bestuurlijke delegatie RHC’s (bijlage 

5.1)           ter informatie 
• Agenda en stukken delegatieoverleg 3 november. Reeds eerder toegestuurd (bijlage 

5.1)                ter informatie 
• Vervolg verkenning 2e fase gevolgen uittreding Rijk uit GR HUA en partners (bijlage 

5.2)          ter goedkeuring 
 
Dit agendapunt zal in een aparte bestuursbijeenkomst worden besproken op 14 januari. 
 
 

6. Verkenning alternatief e-depotvoorziening 
In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (adjunct-directeur, hoofd Bedrijfsvoering) en dhr. 
Kaj van Vliet (rijks-en gemeentearchivaris, hoofd Inspectie en Collectiebeheer) 

- Oplegnotitie en document verkenning (bijlage 6)  
 
 
Dhr. Van Vliet geeft een toelichting op het advies dat door Hans Berende 
(programmamanager digitale duurzaamheid) is opgesteld. 
 
NB: het gehanteerde kostenmodel van de RHC's wordt volgend jaar geëvalueerd en kan nog 
aanpassingen ondergaan. 
De komende periode zal benut worden om in kaart te brengen wat de gemeente en de 
provincie aan digitaal archief zullen inbrengen voor het e-depot.  
 
Het bestuur bespreekt de verkenning alternatief e-depotvoorziening en komt met de volgende 
opmerkingen: 

 
Opmerkingen bestuur: 

• Dhr. Boessenkool merkt op dat dit onderwerp ook in de werkgroep met hoofden 
bedrijfsvoering van de RHC's besproken is. 

 
• Dhr. Van Muilekom merkt ten aanzien van punt 2 op dat besluitvorming en keuze 

tussen de 3 scenario’s nog niet mogelijk is zolang de uitvoering van de verkenning nog 
niet rond is en er nog geen businesscase is. Dhr. van Vliet vraagt wat de 
vraagstelling is die beantwoord moet worden. Dhr. Van Muilekom bedoelt dat er een 
uitgewerkt geheel van mogelijke varianten gevraagd wordt. Dhr. Van Vliet antwoordt 
dat dit in de drie scenario’s is uitgewerkt.  
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• Mw. Klein geeft aan dat besluitvorming over het e-depot los behandeld moet worden 

van de algemene verkenning rondom het uittreden omdat de RHC's een nieuwe e-
depotvoorziening gereed moeten hebben wanneer het rijk uittreedt per 1-1-2024.   

 
• Dhr. Van Muilekom vraagt of de mogelijkheid voor aansluiting bij een andere RHC al 

is voorgesteld als alternatief scenario en of samenwerking met andere RHC’s voor de 
aanbesteding van het e-depot mogelijk is. Dhr. Van Vliet antwoordt dat vier of vijf 
collega-RHC’s reeds hebben gekozen voor een andere optie en al hebben aanbesteed. 
Een deel van de overige RHC’s heeft dit traject inmiddels voorbereid en zullen op korte 
termijn de aanbesteding gaan doen. Dit is dus geen realistisch scenario meer. 
 

• Kan er nog samenwerking worden gezocht bij die andere RHC’s of kan HUA aansluiten 
bij een ander e-Depot?  Dhr. Van Vliet antwoordt dat HUA deze vraag al eerder heeft 
voorgelegd. Gebleken is dat er geen wens is tot samenwerken omdat dit bij het 
doorleveren van diensten problemen geeft met de wet markt en overheid. Dit is 
juridisch een zeer wankel gebeuren. Mw. Keijsper vult hierop aan dat de nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van digitaal samenwerken zich niet meer richten op het 
gezamenlijk ontwikkelen van een gezamenlijk e-depot, maar op het gezamenlijk 
ontwikkelen van standaarden en architectuur. Dit is ook de visie van het Nationaal 
Archief.  

 
• Het voorstel is om een aanbesteding voor 3 jaar te doen en dan te kijken hoe we 

hiermee verder willen. 
 
• Er wordt gevraagd naar het doel en de taken van de stuurgroep. Uitleg hierover zal in 

de toelichting worden meegenomen. 
 
• Er wordt een duidelijker onderscheid tussen de scenario’s gevraagd. Zijn er behalve 

het verschil in de opleidingensfeer nog andere verschillen tussen scenario c en b? Dhr. 
van Vliet antwoordt dat het gaat om de mate van beweeglijkheid die je vraagt van 
een leverancier. Wil je maatwerk of heb je aanvullende wensen? Dhr. Van Vliet 
neemt de genoemde vragen mee. 

 
• Dhr. Van Vliet wordt gevraagd om de bedragen te verduidelijken in de verschillende 

scenario’s. Waarom is er zo’n korte periode van 3 jaar aanbesteding gesteld? Dhr. van 
Vliet antwoordt dat de periode van 3 jaar tot begin 2025 is gesteld voor het opstellen 
van een voorziening om niet te veel vooruit te lopen op de volgende beleidsperiode. Na 
deze drie jaar kan gekozen worden om de voorziening al dan niet te continueren en 
eventueel uit te breiden.  

 
Het bestuur erkent de risico’s die we lopen als besluitvorming wordt uitgesteld maar kan 
het stuk nu nog niet vaststellen vanwege de vragen die nog beantwoord moeten worden.  
De voorzitter vraagt dhr. Van Vliet om de vragen die nog beantwoording, toelichting en 
aanvullende informatie behoeven, uit te werken en ter bespreking en besluitvorming voor 
de bijeenkomst van 14 januari in te dienen. 
 
Mw. Klein, mw. Smit en mw. Keijsper bereiden deze bijeenkomst voor op 20 
december.  
 

Dhr. Van Muilekom heeft inmiddels namens de provincie de volgende vragen schriftelijk 
doorgegeven aan dhr. Van Vliet:  
 
Scenario’s e-depotvoorziening 
Waarom is ervoor gekozen om slechts één scenario uit te werken (HUA besteedt een eigen e-
depotvoorziening aan)? Er zijn ook scenario’s denkbaar waarbij geen ‘eigen’ e-depotvoorziening wordt 
aanbesteed, maar er wordt aangesloten bij een al bestaande voorziening. Ook is een scenario om 
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gezamenlijk een e-depotvoorziening aan te besteden. Indien na onderzoek blijkt dat deze scenario’s niet 
haalbaar zijn dan kan dat beargumenteerd worden afgevinkt. Nu wordt het zelfs niet genoemd. 
 
Gekozen scenario 
Wat zijn de inhoudelijke, financiële en organisatorische afwegingen geweest om te kiezen voor het scenario 
waarbij HUA een eigen e-depotvoorziening aanbesteedt? Kunnen jullie dat onderbouwen op basis van een 
businesscase, waarom dit de beste optie is? En kunnen jullie beargumenteerd inzichtelijke maken voor de 
andere twee scenario’s (samen aanbesteden en aansluiten) op basis van een businesscase, dat dit geen 
aantrekkelijke en opties zijn. 
 
Samenwerken HFA 
De komende tijd wordt door Het Flevolands Archief een business case e-depotvoorziening uitgewerkt. Een 
van de te onderzoeken scenario’s is het samen aanbesteden met een andere RHC’s. Zij hebben een ronde 
gemaakt langs alle RHC’s om dit voorstel tot mogelijke samenwerking te onderzoeken. Alle andere RHC’s 
hebben dit afgewezen met de motivatie dat ze in een ander stadium van marktverkennen, aanbesteden of 
inrichten zitten. Wat is de reden geweest voor HUA om dit voorstel tot het onderzoeken van samenwerken 
af te wijzen?  
 
Onderbouwing kosten 
Hoe zijn deze bedragen in de verschillende tabellen tot stand gekomen. De bedragen die in de 
verschillende tabellen worden genoemd worden nergens onderbouwd. Daarbij zijn de verschillen tussen 
minimale en maximale bedragen groot. In scenario B (eerste tabel op p. 6) kom ik op minimale kosten van 
260.000,- en maximaal 425.000,- 
 
De interpretatie van de tabellen en de getallen 
De presentatie van de getallen / kosten in de tabellen en in de tekst is niet inzichtelijk.  
. Hoe verhoudt de tabel voor scenario B op p. 6 zich tot de tabel op p. 10. Opgeteld kom ik tot andere 
bedragen in beide tabellen. 
. Op p. 9 staan in de tekst twee bedragen (€45.000,-- en €25.000,-- p/j). Waar komen die terug in de tabel 
op p. 10. Zijn die erin verwerkt of komen die er nog bij. 
. Hoe moet het bedrag van max. €250.000,--, genoemd in de oplegnotitie, worden gelezen dat wordt 
geraamd voor de e-depotvoorziening. In de oplegnotitie wordt op p. 2 de kosten voor (voorkeurs)scenario B 
geraamd op max. €250.000,-. In de eerste tabel op p. 6, die de kosten van scenario B weergeeft, kom ik op 
minimaal €260.000,-. In de tabel op p. 10 (die toch ook kosten van scenario B. weergeeft, neem ik aan) 
kom ik op nog veel hogere bedragen. 
 
Governance stuurgroep 
Graag zien we een andere vertegenwoordiger van de provincie als voorgesteld lid van de stuurgroep. Dat 
moet een medewerker op managementniveau zijn met een vaste aanstelling. Kan er een kort profiel van 
een beoogd lid worden opgesteld, zodat de PU er een geschikte persoon bij kan vinden. 
 
Inzet van € 350.000,- van OCW 
Wat zijn de gevolgen als het bedrag van €350.000,- tussen 2022 en 2026 niet beschikbaar komt. Het door 
OCW voorgehouden bedrag van €350.000,- lijkt ook getrancheerd beschikbaar te komen (verdeling over 
‘onderwerpen’ en jaren), terwijl voor de e-depotvoorziening vooral in 2022 financiële middelen beschikbaar 
moeten zijn. 
 

 
7. Rondvraag 

 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 6-12-2021 
 

Volgnr
. 

Besluiten d.d. 
vergaderi
ng 

Actie 
voor  

Afge 
handeld 

1 Het verslag met de actiepunten van de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van 15 september 2021 wordt met 
een enkele wijziging vastgesteld. 

2021 
6 
decembe
r 

 ja 

2 Het AB stemt in met de volgende punten: 
 
Instemming om zo snel mogelijk van start te gaan met het 
verkennen van een volwaardig alternatief voor de e-depot 
voorziening van het Nationaal Archief, inclusief de 
financiële en organisatorische consequenties. 
 
Hierbij samen op te trekken met de andere RHC’s waar een 
gezamenlijk aan te besteden oplossing de voorkeur geniet. 
 
De Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht verzoeken 
Het Utrechts Archief om een start te maken met het 
opstellen van een verkenning naar de gevolgen van de 
uittreding van OCW voor de partners van de 
Gemeenschappelijke Regeling Het Utrechts Archief. 
 
De uitkomsten van deze verkenning voor te leggen in de 
najaarsvergadering van het bestuur. 
 

2021 
15 maart 

 ja 

3 Besluit concept verkenning gevolgen uittreding rijk uit GR 
voor HUA en partners  
 
Conclusies en acties: 

1. Het bestuur geeft HUA de opdracht om op basis van 
de bestuursvergadering het vervolg van dit traject 
verder uit te gaan werken met de volgende 
onderdelen: 
• de financiële en juridische analyse; 
• opties voor andere samenwerkingsvormen. 

  Dit wordt voorbereid voor bespreking in het 
bestuur, in samenwerking met de leden  van de 
werkgroep. 
 

2. De 4 adviezen worden onderschreven door het 
bestuur met de volgende aanvullingen: 

a. advies 1 wordt overgenomen waarbij HUA de 
opdracht krijgt om dit uit te werken en met 
de werkgroep voor te bereiden; 

b. advies 2 wordt overgenomen; 

2021 
15 
septem 
ber 
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c. advies 3 wordt door mw. Keijsper 
voorgelegd aan de andere RHC's; 

d. advies 4: vanwege het gegeven dat het 
onderhandelingstraject over DTR en e-depot-
gelden zich reeds in een vergevorderd 
stadium bevindt, kan dit advies niet worden 
overgenomen.  

3. Mw. Klein en dhr. Van Muilekom onderzoeken de 
mogelijkheden voor lobby.  

4. Het belang om als gezamenlijk bestuur een eenheid 
te vormen en samen op te trekken is benadrukt. 
Aansluiting van de rijksbestuursleden op de 
werkgroep zal worden vergemakkelijkt. 

 
De rijksbestuursleden geven nog een inhoudelijke reactie 
op de adviezen. Dit zal per email worden gedeeld met het 
bestuur vóór 24 september met verzoek om reactie. 
Indien wenselijk voor de voortgang van het proces, wordt 
een extra bestuursoverleg gepland. 
 

4 Het AB stelt de 2e Berap vast met de aanvullende 
opmerking op pag. 12 en 13 dat de risico’s van de 
uittreding rijk nog niet weg zijn. Dhr. Boessenkool neemt 
de wijziging door. 
 

2021 
6/12  

 ja 

5 Het AB stelt de volgende stukken vast: 
 
. Financiële beheersverordening 2022 
. Treasury statuut 2022 
. Onderhoudsplan gebouwen 2022 
. Beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement 
2022 
 

2021 
6/12  

 ja 

6 Agendapunt Voortgang verkenning voornemen uittreding 
rijk. 
Dit agendapunt zal in een aparte bestuursbijeenkomst 
worden besproken op 14 januari. 
 

2021 
6/12 

2022 
14/1 

 

7 Agendapunt Verkenning alternatief e-depotvoorziening 
 
Het bestuur erkent de risico’s die we lopen als 
besluitvorming wordt uitgesteld maar kan het stuk nu nog 
niet vaststellen vanwege de vragen die nog beantwoord 
moeten worden.  

De voorzitter vraagt dhr. Van Vliet om de vragen die 
nog beantwoording, toelichting en aanvullende 
informatie behoeven, uit te werken en ter bespreking 
en besluitvorming voor de bijeenkomst van 14 januari 
in te dienen. 
 
Mw. Klein, mw. Smit en mw. Keijsper bereiden deze 
bijeenkomst voor op 20 december.  

 

2021 
6/12  

2022 
14/1  
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Actielijst AB vergadering HUA d.d. 6-12 -2021  
 

Volgnr. Acties d.d. 
vergade
ring 

Actie 
voor  

Afge 
handeld 

1 HUA zal de nieuwe raadsleden en de Statenleden van de 
provincie uitnodigen 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. 
 
Bestuursadviseur wethouder Klein, zal datum en tijdstip 
opties voor voorjaar 2020 doorgeven aan HUA voor een 
uitnodiging. 

2018 
24/9 

CK 
 
 
Bestu
ursad
viseu
r 
weth
ouder 
Klein 

In 
afwach- 
ting van 
datum 
opties 
voorjaar 
2020 

2 Het secretariaat van HUA  plant een extra 
bestuursbijeenkomst op locatie van minimaal drie uur aan 
het eind van de middag in de periode na het kerstreces. De 
secretariaten wordt gevraagd om prioriteit te geven aan 
deze bijeenkomst. In het overleg worden twee 
onderwerpen besproken: 1. besluitvorming e-depot en 2. 
Uittreding rijk uit GR HUA. 
Het overleg zal worden voorbereid op 20 december door 
mw. Klein, mw. Smit en mw. Keijsper. 
 

2021 
6/12 

2022 
14/1 
 

 

 
 
 


