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ALGEMEEN BESTUUR 
Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 13 juni 2022 van  
15.00 – 16.30 uur 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum: maandag 13 juni 2022 
Locatie:        via Teams 
Tijd:             15.00 – 16.30 uur 
Plaats:          via Teams 
Gasten:          
Aanwezig: mw. I. Jansen, dhr. R. van Muilekom, mw. A. Smit (vice-voorzitter), dhr. R. 

Strijk, mw. C. Keijsper, dhr. L. Boessenkool 
Afwezig:       mw. E. Oosters, mw. R. Streefland 
Notulist: mw. K. Fokken  
 ________________________________________________________________________ 
  
 
Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 13 juni 2022 
  
De vice voorzitter mw. Smit opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

1. Opening en mededelingen (mondeling)                     ter informatie 
 

• Extra AB vergadering 28 juni van 19.00 -20.30 uur via teams. 
• Wisseling bestuur voorzitter en wethouders Gemeente Utrecht. 

 
De nieuwe bestuursleden mw. Rachel Streefland (voorzitter bestuur HUA en Wethouder 
Erfgoed, en Personeel en Organisatie) en mw. Eva Oosters, (Wethouder Cultuur) hebben een 
bericht van verhindering gestuurd. 
 
Mw. Keijsper meldt dat een kennismakingsgesprek met mw. Streefland en de directeur en 
de vice voorzitter wordt ingepland. Vervolgens zal een inwerkprogramma voor beide 
wethouders worden voorbereid. 
 
Op de vraag van Mw. Jansen of de beide nieuwe bestuursleden ook aanwezig zullen zijn op 
de extra bestuursvergadering van 28 juni waarin het eerste deel van het rapport van 
Berenschot zal worden besproken, antwoordt mw. Keijsper dat daar nog geen uitsluitsel over 
gegeven is. Een reactie wordt afgewacht. 
 
Mw. Jansen vraag of er een quorum is voor de vergadering vandaag. 
Mw. Smit antwoordt dat is afgesproken dat de financiële stukken onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Gemeente Utrecht zullen worden vastgesteld. Zoals ook in de DB 
vergadering is gedaan met de goedkeuring van de eerste Berap. 
 
Wat betreft het afscheid van mw. Klein (voormalige voorzitter) en mw. Voortman (AB lid) zal 
bij de projectsecretaris mw. Rijpkema navraag worden gedaan of, en op welke wijze de beide 
bestuursleden afscheid willen nemen van het bestuur.  
 
Dhr. Van Muilekom vult hierop aan dat er ook een kennismaking met het College van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie zal zijn met de beide wethouders. 
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Dhr. Strijk vraagt om bij de wethouders het belang van het extra overleg op 28 juni te 
benadrukken. Als zij beiden niet aanwezig kunnen zijn zal er namelijk een nieuw overleg 
gepland moeten worden, wat ook weer gevolgen heeft voor de planning van Berenschot. 
 
Mw. Smit zal het overleg op 28 juni voorzitten. Om die reden zal mw. Smit daarom ook 
aansluiten bij het voorbereidend overleg op 23 juni. Hier zijn dan aanwezig: 
Dhr. Roeland Stolk (Berenschot) 
Dhr. Robert Strijk 
Mw. Anja Smit 
Mw. Chantal Keijsper 
 
Mw. Keijsper geeft een terugblik van de viering van Utrecht 900 op 2 juni.  
We hebben een drukbezocht openingsprogramma gehad van de tentoonstelling “Gekomen om 
te blijven”. In aanwezigheid van de de commissaris van de koning, de burgemeester en 
wethouder Anke Klein werd de tentoonstelling geopend, de plaquette ter gelegenheid van 
Utrecht 900 jaar op het plein onthuld en het boek met de titel ‘Gekomen om te blijven’ van 
Kaj van Vliet en Bettina van Santen is gepresenteerd (wordt naar het bestuur gestuurd). De 
bezichtiging van de originele stadsrechten werd druk bezocht.  
 
Vrijdag 3 juni werd de Groate Utreg Kwis live uitgezonden vanuit het archief en daarna waren 
er het hele weekend activiteiten, zoals rondleidingen en kinderworkshops. 
Het was een groot succes. De reacties waren heel positief, zowel van de bezoekers als van de 
partners. Een mooi begin van de viering die nog t/m Sint-Maarten duurt.  
 
Ook staat er een Engelstalige versie van de publicatie Utrechts verleden in vogelvlucht op 
stapel. 
 
 

2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten 
vergadering Algemeen Bestuur 14 maart 2022 (bijlage 2)         ter goedkeuring  

 
 

Het concept verslag en de actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur d.d. 14 maart 
2022 worden met een enkele wijziging vastgesteld. 
 
 
N.a.v. blz. 1, over de openbaarheid van de vergadering en de aanwezigheid van 
beleidsambtenaren bij de AB vergadering merkt dhr. Strijk op dat hij verwacht had dat het 
bestuur vandaag dit onderwerp zou bespreken. Hoe gaat het bestuur om met de 
aanwezigheid van de ambtenaren op 28 juni, dat gezien het onderwerp wenselijk wordt 
geacht. 
 
Mw. Smit: Hoe ziet het bestuur het verzoek om aanwezigheid van de beleidsambtenaar op 
28 juni? 
 
Mw. Jansen merkt op dat zij geen bezwaar heeft tegen aanwezigheid van de ambtenaar op 
28 juni maar wil wel de mogelijkheid blijven behouden om in de toekomst vertrouwelijk van 
gedachten te kunnen wisselen bij toekomstige bepaalde onderwerpen. 
 
Dhr. Van Muilekom merkt op dat het AB in principe een openbare vergadering is.  
 
Het bestuur is akkoord met ambtelijke aanwezigheid op 28 juni. 
 
Voor toekomstige onderwerpen kan het bestuur zich vinden in het ja, tenzij principe. 
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Voor de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering van 12 september zal dit onderwerp in 
aanwezigheid van de twee nieuwe bestuursleden nogmaals besproken worden. 
 
 
     2.1  Binnengekomen en verzonden stukken                  ter informatie 
- Ingekomen paper d.d. 6 april 2022 van bestuursadviseur Linda Voortman. Betreft 

Position Paper n.a.v. het rondetafelgesprek op 23 februari jl. in Den Haag. De paper is 
verzonden aan de kamer leden die de Archiefwet in portefeuille hebben en t.b.v. 
inbreng verslag Archiefwet 2021 (bijlage 2.1) 

• Ingekomen brief d.d. 19 april 2022 van Minister BZK mw. Hanke Bruins Slot aan de GR 
HUA inzake wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (bijlage 2.2) 

• Ingekomen brief d.d. 26 april 2022 van de staatssecretaris OCW, mw. Gunay Uslu aan 
Burgemeester en wethouders gemeente Utrecht en Gedeputeerde Staten provincie 
Utrecht inzake GR HUA en voorgenomen uittreding rijk (bijlage 2.3) 
 

• Ingekomen brief d.d. 29 april 2022 van VNG, IPO, UvW en het ministerie van BZK aan 
gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief inzake implementatie Wet open 
overheid (bijlage 2.4) 

 
Mw. Keijsper deelt mee dat dit inmiddels is opgepakt door het MT van HUA. Dit onderwerp 
zal in het traject van de herinrichting van ICT meegenomen worden. 
Voor de korte termijn zal als tijdelijke contactpersoon/functionaris ad interim het hoofd 
Bedrijfsvoering (met MT als achterwacht) worden aangesteld. Zodra de informatiemanager is 
benoemd wordt die functie daar belegd.  
 
Mw. Jansen vraagt of HUA met deze wijziging een grotere ondersteuningsvraag vanuit de DVO 
partners of andere partners in de regeling verwacht. 
Mw. Keijsper antwoordt dat moeilijk in te schatten is wat dit gaat doen. HUA heeft al wel 
veel aan openbaarheid gedaan, tot nu toe zijn er geen WOB verzoeken binnengekomen. In 
het MT zal dit gemonitord worden.  
 

• Ingekomen brief d.d. 16 mei 2022 van Ministerie van OCW Robbert Dijkgraaf aan HUA 
voorzitter bestuur inzake vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen 
voor de (semi) publieke sector (bijlage 2.5) 

 
Mw. Keijsper: nu is de verdeling van mannen/vrouwen in het MT fifty/fifty en in het bestuur 
zijn er meer vrouwen dan mannen. In de jaarstukken zal dit gerapporteerd en verantwoord 
worden. Op dit moment voldoet HUA aan alle eisen. 
 
 

3. Voortgang verkenning voornemen uittreding rijk       ter bespreking 
- Ingekomen brief d.d. 26 april 2022 van de staatssecretaris OCW, mw. Gunay Uslu aan 

Burgemeester en wethouders gemeente Utrecht en Gedeputeerde Staten provincie 
Utrecht inzake GR HUA en voorgenomen uittreding rijk (bijlage 3.1 ter bespreking) 

- Verzoek OCW voor gesprek met bestuur (bijlage 3.2 ter bespreking) 
 
Dhr. Van Muilekom geeft aan dat het akkoord is om een gesprek met OCW te plannen mits 
dit ambtelijk goed voorbereid wordt. 
Geconstateerd wordt dat de minister in de brief niet terugkomt op het besluit tot terugtreding. 
Mw. Keijsper merkt op dat als positief punt in de brief gezien kan worden dat de garantie en 
de zekerheid van de bijdrage wel benadrukt wordt. De huidige uitkering blijft in stand.  
Dhr. Strijk geeft aan dat op basis van de uitkomst van de bespreking van de scenario’s in de 
verkenning in de extra bestuursvergadering van 28/6 de kaders voor het gesprek met OCW 
(zoals verzoek om concreetheid) kunnen worden opgesteld.  
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Mw. Jansen geeft vanuit haar positie in het bestuur bij het Gelders Archief verslag van het 
gesprek met Breevaart en Dankier. Er zijn geen duidelijke directieven voor de 
rijksbestuursleden. 
 
Mw. Keijsper vraagt wanneer het gesprek gepland kan worden met OCW. Dhr. Strijk stelt 
voor om eerst het overleg op 28 juni af te wachten en dan de vervolgstappen (gesprek OCW 
etc.) te plannen. 
 
 
 

4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën      
In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering) 

 
 Conceptadvies DB aan AB ontvangen zienswijzen ontwerpmeerjarenbegroting 2023 – 2026 
(bijlage 4)          ter vaststelling 
  
Mw. Smit deelt het AB mee dat het DB (op voorwaarde van goedkeuring door de gemeente) 
de financiële stukken heeft goedgekeurd. 
 
Dhr. Boessenkool leidt het AB door de financiële stukken. 
Het DB heeft deze stukken goedgekeurd in maart. 
 
 
Vragen/opmerkingen bestuur: 
Dhr. Van Muilekom heeft in DB vergadering naar aanleiding van de DB notulen van 14 
maart de volgende opmerking gemaakt:  
Dhr. Van Muilekom meldt n.a.v. pag. 3 agendapunt 4 over de aanpassing van de kadernota 
dat hij de opmerkingen die gemaakt zijn over het risico van een korting door OCW op de 
rijksbijdrage na uittreding niet opgenomen ziet staan in de programmabegroting.  
Verzoek om het standpunt dat de rijksbijdrage in stand moet blijven, opnemen in de tekst van 
de programmabegroting. Expliciet de risico’s opnemen. 
 
Dhr. Boessenkool antwoordt dat de begroting is opgebouwd vanuit het continuïteits beginsel, 
zoals ook vermeld bij de uitgangspunten in de begroting. Het risico op bezuinigingen door 
partners wordt ook nog eens apart vermeld in de punten 6 en 7 van risicoparagraaf van de 
begroting.  
 
 
Dhr. Van Muilekom vraagt om de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe WGR. 
Hoe kunnen de raad en staten daar goed bij betrokken worden? Zij moeten zich hierin kunnen 
vinden. Dit zal meegenomen worden in het uittredingstraject dat dezelfde planning volgt. 
Dhr. Boessenkool merkt op dat dit traject van de WGR niet los te zien is van het traject van 
Berenschot. 
 

- Zienswijzen partners GR (bijlage 4.1 )        ter informatie 
- Oplegnotitie financiën (bijlage 4.2)      
- Jaarrekening 2021 inclusief accountantsverklaring 2020 (bijlage 4.3)     ter vaststelling 
- Ontwerp Programmabegroting 2023-2026 HUA (bijlage 4.4)          ter vaststelling 
- Kadernota 2022 doorwerkend naar 2023 (bijlage 4.5)           ter vaststelling 
- Eerste Bestuursrapportage 2022 (bijlage 4.6)                ter vaststelling 

 
Het AB heeft onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente het conceptadvies 
vastgesteld. 
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Met dank voor de goede voorbereiding van de stukken. 
 
Het AB heeft onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente: 
1.            De jaarstukken 2021 vastgesteld 
2.            De besteding van het eindsaldo over 2021 van € 87.047 t.b.v. de expo ‘Utrecht 
900’ vastgesteld. 
3.            De Kadernota 2022 doorwerkend naar 2023 vastgesteld. 
4.            Kennis genomen van de zienswijzen van de partners op de concept 
meerjarenbegroting 2023 – 2026. 
5.            Het advies van het DB over de zienswijze vastgesteld. 
6.            De concept programmabegroting 2023 – 2026 vastgesteld . 
7.            De 1e Berap 2022 vastgesteld. 
 
Na goedkeuring door de gemeente worden de stukken doorgestuurd naar de partners en het 
ministerie van BZK en het CBS. 
 

5. Rondvraag  
 
Dhr. Van Muilekom is woensdag 15 juni aanwezig bij het afscheid van Anke Klein in Tivoli 
Vredenburg. 
 
 
 
 
Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 13-06-2022 
 

Volgnr
. 

Besluiten d.d. 
vergaderi
ng 

Actie 
voor  

Afge 
handeld 

1 Het verslag met de actiepunten van de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van 14 maart 2022 wordt met een 
enkele wijziging vastgesteld. 

2022 
13 juni 

 ja 

2 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  

ja 

3 Het AB heeft onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeente het conceptadvies vastgesteld. 
 

2022 
13 juni 

 Ja 
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Het AB heeft onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeente: 
1.            De jaarstukken 2021 vastgesteld 
2.            De besteding van het eindsaldo over 2021 van € 
87.047 t.b.v. de expo ‘Utrecht 900’ vastgesteld. 
3.            De Kadernota 2022 doorwerkend naar 2023 
vastgesteld. 
4.            Kennis genomen van de zienswijzen van de 
partners op de concept meerjarenbegroting 2023 – 2026. 
5.            Het advies van het DB over de zienswijze 
vastgesteld. 
6.            De concept programmabegroting 2023 – 2026 
vastgesteld . 
7.            De 1e Berap 2022 vastgesteld. 
 
Na goedkeuring door de gemeente worden de stukken 
doorgestuurd naar de partners en het ministerie van BZK 
en het CBS. 
 

 
 
Actielijst AB vergadering HUA d.d. 13-06-2022 
 

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 
2022/20
23 

2 Het bestuur kan zich vinden in het ja, tenzij principe wat 
betreft ambtelijke aanwezigheid bij de AB vergaderingen. 
Voor de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering van 
12 september zal dit onderwerp in aanwezigheid van de 
gemeente Utrecht nogmaals besproken worden. 
 

2022 
13 juni 

2022 
12 
septe
mber 
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3 Mw. Keijsper vraagt wanneer het gesprek met OCW 
gepland kan worden. Dhr. Strijk stelt voor om eerst het 
overleg op 28 juni af te wachten en dan de vervolgstappen 
(gesprek OCW etc.) te plannen. 
 

2022 
13 juni  

CK Na de 
extra AB 
vergader
ing van 
28 juni 

4 Voorbereiding implementatie nieuwe WGR. Dit zal 
meegenomen worden in het uittredingstraject dat dezelfde 
planning volgt. 
 
  

2022 
13 juni 

2022-
2024 

 

 
 
 


