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1. Inleiding 

In deze 2e bestuursrapportage brengt Het Utrechts Archief verslag uit over de periode juni tot en met september 
2021. 
 
Na een relatief rustige zomerperiode vraagt de Corona-crisis weer de nodige extra aandacht. Zo vraagt ook, na 
de initiële respons en herstelactie, de ICT-verstoring als gevolg van ransomware nog steeds de nodige aandacht. 
De voorgenomen uitreding van het Rijk is ook een thema waar de nodige aandacht naar uitblijft gaan, ook vanuit 
en met de ondersteuning van het bestuur. Deze en andere ontwikkelingen worden verder toegelicht in deze 
rapportage. 
 
HUA is in staat om op deze ontwikkelingen te acteren en met de bestaande financiële middelen heeft HUA de 
ambitie om 2021, inclusief een aanzet tot bestedingsvoorstel 2021, financieel neutraal te eindigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht, 23 november 2021 
Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief, 
De directeur, 
 
Mw. drs. C.C.A.E. Keijsper  
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2. Exploitatie 2021 HUA  

In dit overzicht worden de uitgangsbegroting, mutaties en de gewijzigde begroting getoond. 
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3. Toelichting financiële afwijkingen begroting 2021 

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 2e berap moeten we constateren dat door de Corona Pandemie de inzet op digitale toegankelijkheid later op 
gang is gekomen en dat we daarmee de bestemmingsreserve voor digitale toegankelijkheid niet volledig hebben 
benut voor 2021. 
Samenvattend is het te verwachten dat de lasten het totaalprogramma van de oorspronkelijke begroting 2021 van 
€ 7.278.000 naar beneden bijgesteld kunnen worden naar € 6.923.000 en de baten omhoog van €7.023.000 naar 
€ 7.183.000. 
 
1 - Lagere personeelslasten € 165.000 (incidenteel) 
De personeelslasten zullen lager uitkomen. Door Corona is de extra inzet op het programma Digitale 
toegankelijkheid en de inzet voor het e-depot later van start gegaan. In de afgelopen maanden zijn er 
medewerkers vertrokken waarvan de vacatures nog niet zijn ingevuld. Dit speelt vooral op de afdeling P&P en 
geeft ruimte aan een nieuwe invulling van de afdeling. 
 
2 - Hogere lasten Facilitair € 48.000 (incidenteel) 
De uitgaven voor onderhoud regulier zijn hoger uitgevallen doordat er in 2021 meer storingen zijn geweest dan 
verwacht. 
 
3 - Hogere lasten ICT € 40.000 (incidenteel/structureel) 
Met de overgang naar Microsoft365 omgeving worden de kosten voor licenties hoger. Dit zal in de komende 
begrotingen budgetneutraal opgevangen worden. (€ 10.000) 
Het ransomware-incident zal extra lasten meebrengen dit is voornamelijk consultancy en extra ondersteuning die 
hoger zijn uitgevallen dan ingeschat in de 1e berap. (€ 30.000) 
 
4 – Lagere lasten I&C en P&P € 278.000 (incidenteel) 
Er is in 2021 door het ransomware incident en de coronapandemie minder gedigitaliseerd en de uitgaven voor 
tentoonstellingen en publiekkosten blijven achter ten opzichte van de begroting.  
 
5 - Hogere baten € 160.000 (€ 130.000 incidenteel / € 30.000 Structureel)  

Voor 2020 zal HUA € 160.000 meer baten ontvangen. Dit betreft de subsidie Metamorfoze 3 (€ 110.000) en 
opbrengsten omgevingswet waar wij penvoerder voor zijn (€ 20.000) (waar ook kosten tegenover staan van 
dezelfde hoogte). Verder heeft de studiezaal meer digitale uitvragen gekregen via de website en daarmee hogere 
baten gerealiseerd ondanks de Coronapandemie. Voor de winkel was de begroting op nul gezet in verband met 
de corona-crisis, de winkel heeft toch baten gerealiseerd (samen € 30.000). 
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3.2. Toelichting mutaties in de reserves en de voorzieningen en aanzet 
bestedingsvoorstel 2021 

Met de beschreven mutaties voorziet HUA een batig saldo voor 2021 van € 515.000. HUA voorziet voor 2022 (en 
verder) de volgende veranderingen en vraagt toestemming aan het bestuur om de volgende dotaties: 
 
1 – Dotatie voorziening WW (€ 80.000 incidenteel) 
In verband met veranderingen op het personele vlak is het noodzakelijke een voorziening te treffen voor 
toekomstige rechten. (Dit staat los van de bestemmingsreserve Knelpunten personeel, deze bestemmingsreserve 
is conform vastgestelde meerjarenbegroting 2022 – 2025 eind 2022 geheel benut.) 
 
2 – Dotatie reservering Verkenning en inrichting eigen E-depot (€ 155.000 incidenteel) 
Als gevolg van de beperkte mogelijkheden dit jaar voor de opzet en uitwerking voor een eigen E-depot wil HUA 
graag in 2021 € 155.000 reserveren om dit binnen de huidige meerjarenbeleidsperiode 2021-2024 in te kunnen 
zetten. 
(Deze reserve is ingesteld met de vastgesteld begroting 2022 – 2025 en verwerkt met de mutaties vermeld in de 
vastgestelde 1e Berap 2021.) 
 
3 – Dotatie reservering E-depot gemeente Utrecht (€ 200.000 incidenteel) 
Met de combinatie van de toekenning in december 2020 van de claim voor de projectgelden E-depot gemeente 
Utrecht 2020 tm 2022 en de beperkte mogelijkheden voor de inzet van deze gelden in 2021, vraagt HUA 
toestemming om deze gelden per toegekend jaar een jaar door te schuiven.  
(Deze reserve is ingesteld met de vastgesteld jaarrekening 2021 – 2025 en verwerkt met de mutaties vermeld in 
de vastgestelde 1e Berap 2021.) 
 
Aanzet tot bestedingsvoorstel 2021 - Utrecht 900 jaar (€ 80.000 incidenteel) 
In verband met Utrecht 900 jaar wil HUA graag éénmalig en voor maximaal 1 jaar € 80.000 van het huidige van 
het publieksbudget voor tentoonstellingen 2021 voor Utrecht 900 jaar overhevelen naar 2022. Dit bedrag van 
 € 80.000 is het budget van 2021 voor losse exposities. Daarmee komt in er in 2022 een totaalbudget 
beschikbaar van € 140.000 uit eigen middelen. Voor Utrecht 900 jaar is een intern projectvoorstel vastgesteld 
door het MT. 
Met deze aanzet tot bestedingsvoorstel 2021 wil HUA dit budget als het ware reserveren. Het voordeel van deze 
werkwijze is dat er geen nieuwe bestemmingsreserve met een looptijd van 1 jaar te worden ingericht. Het 
feitelijke bestedingsvoorstel zal worden aangeboden met de jaarrekening 2021. 
 
Samenvattend kan HUA met de voorgestelde dotaties en de aanzet tot het bestedingsvoorstel nog steeds de 
bestuursopdracht uit 2019, om de bestemmingsreserves volledig af te bouwen, realiseren per eind 2024.  
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3.3. Investeringen 
Als onderdeel van de geaccordeerde investering 2e berap 2020 Inrichting archief, inventaris en installaties van 
€ 264.932. Hiervan was € 165.000 voor 2021 bestemd. 
De totale investeringen voor 2021 bedragen € 325.000. Er is in 2021 meer geïnvesteerd in de aanpassingen van 
het Collectiebeheerssysteem (€ 40.000.) Dit heeft te maken met uitbreidingen op het systeem voor extra back-up 
mogelijkheden, als gevolg van de bijgestelde eisen door het ransomware-incident. Daarbij is er geïnvesteerd in 
extra netwerkapparatuur (Fortigate firewalls) voor een hoger en actueler beveiligingsniveau. (€ 45.000) 
Bij de voortdurende corona-crisis wil HUA permanentere voorzieningen treffen om het thuiswerken Arbo-
technisch goed te faciliteren. HUA gaat daarom extra zaken (bureaustoel, monitor ed.) in bruikleen geven aan het 
personeel. De personeelsleden kunnen kiezen uit een aantal varianten die dan thuisbezorgd zullen worden. De 
spullen blijven eigendom van het HUA. Hiermee is een investering gemoeid van € 75.000. 
Daarmee gaat om een extra investering voor 2021 van € 160.000, waarvoor toestemming gevraagd wordt aan het 
bestuur. Deze investeringen zullen worden verwerkt in de aangepaste begroting 2022 en de nieuwe 
meerjarenbegroting 2023-2026 en worden conform de begrotingsregels van HUA budgetneutraal opgevangen. 
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4. Toelichting op beleidsontwikkelingen 

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

Digitale duurzaamheid 

In de zomer van 2021 is het programma Digitale Duurzaamheid (DiDu) van start gegaan. Hiervoor is een 
programmamanager aangetrokken, in eerste instantie als kwartiermaker voor de opstartfase tot eind 2021. 
Samen met een kernteam van medewerkers uit de staande organisatie is gewerkt aan een uitgebreid programma 
plan en bijbehorende begroting. Daarnaast is in deze fase prioriteit gegeven aan: 

x de verkenning van de mogelijkheden voor het inrichten 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, en 
het opstellen van het door het bestuur gevraagde advies dienaangaande; 

x het voeren van gesprekken met gemeente en provincie om de programmadoelstellingen van HUA af te 
stemmen op de ontwikkelingen van het informatiebeheer bij deze partners en deze afstemming te 
borgen in een passende governance-structuur voor het programma; 

x het voeren van gesprekken met collega-instellingen, met name in de provincie Utrecht, als verkenning 
van de mogelijkheden voor samenwerking. Ontwikkelingen als Common Ground en beheren aan de 
bron vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt; 

x het werven van een adviseur digitale informatie (adi), die de komende jaren vanuit dit programma 
verdere invulling en uitwerking kan gaan geven aan het leveren van adviesdiensten (conform de PDC 
Digitale archiefdiensten RHC’s). 

 
Dit programma geeft invulling aan een van de hoofddoelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, 
namelijk dat HUA in 2024 het beheer van digital born 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). 
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, zoals de genoemde adviseur digitale informatie. Uitgangspunt hiervoor is 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 
gemeente Utrecht gehonoreerde claim voor uitvoering van het Activiteitenplan 2020-2022. Omdat deze claim pas 
eind 2020 werd toegekend, was het niet mogelijk deze gelden al nuttig te besteden voor 2020. Het voorstel aan 
het bestuur is daarom om het bedrag van € 200.000 voor 2020 door te schuiven naar 2021, het bedrag voor 2021 
naar 2022 en het bedrag voor 2022 naar het jaar 2023. Daarmee zouden alle kosten binnen dit programma tot en 
met 2023 zijn gedekt, met uitzondering van de aanbesteding en implementatie van een nieuwe e-
depotvoorziening. De kosten die daarmee zijn gemoeid, lijken echter gedekt te kunnen worden vanuit de extra 
(transitie) bijdrage van het Rijk, die door OCW zijn toegezegd in het delegatieoverleg met de RHC’s in het kader 
van de uittreding van het Rijk. Een en ander is verder uitgewerkt in het advies hierover aan het bestuur, waar nog 
apart over besloten moet worden. 
Ook voor de niet voorziene extra DTR-gelden die dit jaar aan HUA zijn uitgekeerd, een bedrag van € 155.000, 
kon dit jaar nog geen passende besteding worden gevonden. Voorstel is om deze onder te brengen in de 
reservering Verkenning en inrichting eigen E-depot. Op basis van onze huidige inzichten zouden hieruit de kosten 
voor het eigen e-depot in 2024 kunnen worden betaald. Daarmee zou voor de lopende beleidsperiode de 
financiering van dit programma, inclusief inrichting, beheer en onderhoud van de nieuwe e-depotvoorziening, 
volledig zijn geregeld. 
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Aansluiten overheden 

De bestaande trajecten voor aansluiting op de HUA-tenant van het e-depot van het NA met provincie en 
gemeente worden binnen het kader van het programma DiDu opnieuw gedefinieerd. Het project voor 
overbrenging van de dataset uit het zaaksysteem van de GU naar het e-depot wordt volgens plan afgerond. Deze 
set zal t.z.t. uit het e-depot worden gemigreerd naar de nieuw in te richten voorziening Particulier archieven. 

Particuliere archieven 

De hotspotmonitor voor de GU voor 2018-2019 is intussen vastgesteld in het SIO en zal voor het eind van het 
jaar worden gepubliceerd. De gemeente Nieuwegein heeft in het kader de acquisitietaak die ingevolge de nieuwe 
DVO bij de gemeentearchivaris bij HUA is belegd, een acquisitiebeleid vastgesteld en een hotspotmonitor voor 
2017-2021. Implementatie van deze hotspots vormt een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe vakspecialist 
Archieven die is geworven en eind 2021 van start zal gaan. 

Regionale positie en samenwerking in de regio  

Eind oktober hebben Het Utrechts Archief en de stichting Nederlands Volksbuurtmuseum een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze is bedoeld de archieven en collecties die het NVBM bij HUA in 
permanente bruikleen heeft gegeven, zodanig te ontsluiten dat deze via de websites van beide instellingen 
toegankelijk worden, ook als basis voor toekomstige projecten op het vlak van presentatie en educatie. Voor het 
hosten van de digitale data bij HUA betaalt NVBM een passende jaarlijkse vergoeding. 
 

Digitalisering 

Deze zomer is het transitietraject van start gegaan, dat tot doel heeft het proces van Scanning on demand (SOD) 
op een nieuwe leest te schoeien en onder te brengen bij team Dienstverlening. De uitvoering van deze dienst is 
voor een groot deel uitbesteed aan een digitaliseringsbedrijf. Deze dienst is in oktober voor tien jaar opnieuw 
(Europees) aanbesteed, en gegund aan firma GMS in Sliedrecht. Begin november is GMS van start gegaan met 
de wekelijkse levering van scans. Het nieuwe contract voorziet in een hogere leveringssnelheid en een 
verdubbeling van het volume, bedoeld om de digitale diensteverlening van HUA een stevige impuls te geven. In 
het kader van het transitietraject zullen samen met GMS ook specifieke vormen van SOD worden ontwikkeld voor 
ambtenaren en wetenschappelijk onderzoekers. 
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4.2. Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA  

(Digitale) Dienstverlening in Het Utrechts Archief  

Na een periode van bijna 6 maanden in lockdown kon op 19 mei de studiezaal weer geopend worden. De digitale 
collectie was door de ransomware-aanval van 11 maart jl. beperkt toegankelijk, maar ook deze kon vanaf 31 mei 
weer volledig geraadpleegd worden. Met de heropening van de studiezaal op dinsdag en donderdag kon ook de 
fysieke dienstverlening weer plaatsvinden. Dat resulteerde in de maanden mei tot en met september in een 
bezettingsgraad op de studiezaal van gemiddeld 88%.  
 
De cijfers van de (digitale) dienstverlening laten ook voor deze periode een toename zien ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar: 
Er is een stijging van 17% in het aantal chats in Q2-2021 ten opzichte van Q2-2020 
Het aantal aanvragen voor bouwtekeningen is gestegen ten opzichte van 2020 met 174% in dezelfde periode 
Het aantal bezoeken aan de website www.hetutrechtsarchief.nl steeg met 49% ten opzichte van dezelfde periode 
in 2020. 
 
Team Infoverrijking werkte zowel vanuit huis als op locatie aan verschillende projecten. Vrijwilligers kunnen via 
het crowdsourcingplatform ‘Vele Handen’ meewerken aan het project ‘Bevolkingsregisters stad Utrecht (1850-
1889)’. Het oudste en laatste series bevolkingsregisters van de stad Utrecht worden zo ingevoerd en digitaal 
toegankelijk gemaakt.  
 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het platform ‘Het Volk’ waar in een razend tempo vrijwilligers meehelpen 
met het invoeren van gegevens voor verschillende archieven die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog 
(WO2).  
Het project WO2 bronnen kwam hierdoor in een stroomversnelling. Het archief van het Utrechtse Entertainment 
Committee is online gezet. Dit comité werd kort na de bevrijding van 1945 opgericht om de Britten en Canadezen 
tijdens hun verblijf in Utrecht te vermaken. Zo werden er bals, concerten, sportwedstrijden of potjes schaak 
georganiseerd. Jonge dames en heren konden zich aanmelden om als gastvrouw/heer of medewerk(st)er te 
komen helpen. De aanmeldformulieren zijn bewaard gebleven in het archief, en deze zijn ontsloten. Dit betekent 
dat de aanmeldformulieren op naam doorzoekbaar zijn gemaakt via een lijst. Er werd via Radio M een oproep 
gedaan om als er familieleden of bekenden genoemd worden in deze lijst dit te laten weten.  Met de verhalen die 
dit oplevert en de verhalen die uit andere WO2 bronnen komen, zal een podcast gemaakt worden. 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 WO2 bronnen project is bijzonder omdat in de archieven er gegevens kunnen voorkomen die onder de AVG 
vallen en daardoor niet gepubliceerd kunnen worden. Door dit project ontwikkelen we een standaardmethode 
waarmee met behulp van digitale technieken deze gegevens uitgesloten worden, maar gegevens die niet onder 
de AVG vallen beschikbaar gesteld kunnen worden. Zo ontwikkelen we een methode die we ook in toekomstige 
projecten kunnen inzetten.  De resultaten tot nu toe geven vertrouwen in de verdere ontwikkeling.  
 
Op 30 juni zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat in opdracht van de Gemeente Utrecht 
gehouden werd naar het slavernijverleden. Het onderzoek brengt de rol van de stad Utrecht en het stadsbestuur 
destijds in beeld. HUA heeft meegewerkt aan dit onderzoek door het beschikbaar stellen van de archieven. Op 
basis van de onderzoeksresultaten wordt besloten of Utrecht excuses aanbiedt voor de Utrechtse 
slavernijgeschiedenis. 
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Publieksprogrammering  

Vanaf 5 juni kon het Publiekscentrum aan de Hamburgerstraat na de lockdown weer geopend worden. Op 16 juni 
opende de tentoonstelling: ‘Heel Utrecht loopt uit’.  In deze expo krijgt de bezoeker een beeld van het 
studentenleven in Utrecht vanaf de tweede helft van de 19de eeuw met specifieke nadruk op de lustrumfeesten 
die ieder 5 jaar ter ere van de verjaardag van de Universiteit gehouden werden en zorgden voor groot spektakel 
in de stad. Ondanks de geldende coronamaatregelen van 1.5 meter afstand en mondkapjes werd de opening 
groots gevierd.  
Op 30 juni opende de tentoonstelling ’50 jaar FC Utrecht’ die oorspronkelijk zou openen op 18 februari. Hierin 
nemen foto’s, films en verhalen bezoekers mee naar de hoogtepunten van 50 jaar FC Utrecht. Men ontmoet de 
helden, ziet de mooiste trofeeën én ontdekt dat FC Utrecht veel meer is dan alleen een voetbalclub. Want FC 
Utrecht is er niet alleen voor de supporters, maar zet zich ook in voor de jeugd, voor ouderen en vele anderen.   
 
Het Verhalencafé kon na de pauze door corona ook weer van start. In het Verhalencafé gaat Ton van den Berg in 
gesprek over het Utrecht van toen en nu. Naar aanleiding van de plannen om de A27 opnieuw uit te breiden, 
stond dit Verhalencafé in het teken van Amelisweerd en de protesten tegen de uitbreiding van deze snelweg in de 
jaren ’70, ’80 én nu. Niet alleen in het Publiekscentrum maar ook via een livestream kon ook vanuit huis 
meegeluisterd én gekeken worden naar deze verhalen. Door corona is deze hybride vorm van activiteiten 
ontstaan en dit is een positieve ontwikkeling die meegenomen zal worden bij toekomstige activiteiten. 
 
Cultuureducatie aan het basis- en voortgezet onderwijs heeft door de sluiting van de scholen door corona 
minimaal plaats gevonden. Na de opening van de scholen komt dit langzaam weer op gang en ook rondleidingen 
door groepen worden weer geboekt. 
 
Door de sluiting van het Publiekscentrum en de Studiezaal in de eerste maanden van 2021 zal het lastig worden 
om de beoogde doelstelling van een toename van het aantal fysieke bezoekers in het Publiekscentrum en de 
Studiezaal te behalen. Na de opening van zowel het Publiekscentrum en de Studiezaal weten bezoekers onze 
locaties weer te vinden, maar zal het nog duren voordat we op de aantallen van voor corona zitten.   
Daar staat tegenover dat de beoogde doelstelling van een toename van het aantal digitale bezoekers zeker 
gehaald zal worden.  
 
De coronapandemie heeft door de lockdown, ook in 2021, gezorgd voor een verlaagde inzet op publieksprojecten 
van zowel mensen als middelen.  
HUA vraagt toestemming om de financiële ruimte die ontstaat uit niet gebruikte budget voor middelen te éénmalig 
te mogen reserveren voor het volgende jaar. 2022 is een belangrijk jaar voor Utrecht in het kader van het 900-
jarig bestaan van de stad en de financiële ruimte vanuit 2021 zal voor de tentoonstellingen en 
publieksprogrammering daaromheen ingezet worden.  
Daarnaast zijn er collega's naar elders vertrokken en de vacatures die dat opleverde zijn niet gelijk opgevuld. De 
extern projectleider die is ingehuurd voor Utrecht 900 kan op deze manier budgetneutraal worden ingezet. 
  



2e bestuursrapportage 2021 - Het Utrechts Archief 11 

4.3. Speerpunt 3: Onze organisatie maken we met elkaar 

Digitaal Werken en mobiel / thuiswerken 

Als een van de nazorg zaken voor het digitaal werken op de agenda voor 2021 is er een klein vervolgtraject 
gedefinieerd “Naar besluit vervanging”. Met de inrichting van Sharepoint is er nu zicht gekomen om het intern 
informatie beheer geheel digitaal te kunnen uitvoeren. Met dit project willen we dit in de loop van 2022 realiseren. 

Ransomware-incident 

 
In de bestuursvergadering van 15 september zijn de bevindingen en de genomen acties besproken met het 
Dagelijks Bestuur. Op hoofdniveau zijn de volgende zaken uitgevoerd: 

1. Er is een verregaande netwerksegmentering doorgevoerd d.m.v. nieuwe firewall apparatuur met 
verscherpte instellingen; 

2. De logging van de firewall is geïmplementeerd, verdere logging is onderhanden; 
3. Herimplementatie van de indeling van het interne netwerk en gebruikerstoegang (Active Directory). 
4. Er is een extra niet bereikbare back-up oplossing gerealiseerd. Dit is dubbel geïmplementeerd via 

redundant en niet bereikbare backup-server en extra tapes in het archief; 
5. Er zijn zwaardere beheersmaatregelen doorgevoerd t.a.v. accounts, wachtwoorden en 2FA (2 factor 

authentication); 
Voor kennis en bewustzijn van de organisatie zal er een apart traject worden opgezet voor 2021 en verder. 
 
Bovenstaande acties worden gezien als de bottum-up acties, acties nodig om de ontstane situatie te herstellen en 
naar het gewenste actuele niveau te brengen. Tegelijkertijd is er een parallel top-down traject opgezet, “van ICT 
naar Digitalisering”. Hiervoor is een plan opgesteld door en worden we ondersteund door YNNO. Zij hebben ons 
eerder ondersteund in ons traject “digitaal werken”. Dit traject in combinatie met het nieuwe meerjarenbeleidsplan 
2021 – 2024 heeft tot de realisatie geleid dat digitaal werken meer is dan een vernieuwing van de ICT. Zie 
hierover gaat de volgende paragraaf “Programma 4 – Digitale Organisatie”. 

Programma 4 – De Digitale Organisatie 

Op basis van het rapport “van ICT naar Digitalisering” en het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 heeft het MT in 
juli een dag besteed hoe dit concreet gemaakt kan worden. In deze sessie werd duidelijk dat alle ambities van 
HUA voor de komende jaren een digitale component in zich hebben. HUA ontwikkelt zich steeds verdere naar 
een digitale organisatie en opereert daarbij in de markt waarbij ontwikkelingen op het gebied van technologie en 
professionaliteit van de ICT-organisaties steeds verder gaan. 
 
Parallel aan deze problematiek start HUA een drietal programma’s die de digitale dienstverlening (DiDi), digitale 
toegankelijkheid (DiTo) en digitale duurzaamheid (DiDi) gaan realiseren.  
Deze drie programma’s leunen op een professionele ICT-voorziening die als randvoorwaarde gezien kan worden 
om deze drie programma’s tot wasdom te laten komen. Daarmee kan het Domtoren model aangevuld en 
verbeterd worden. Zie figuur 1. 
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Dit heeft vervolgens tot het inzicht geleid dat HUA het accent voor de ICT in al zijn aspecten zal gaan verleggen 
naar een ICT-regie organisatie. De kern van deze gedachte is dat HUA de harde ICT steeds meer zal gaan 
uitbesteden en daar de regie op zal gaan voeren. Dit zal samengaan met een verregaande ontwikkeling van 
digitale vaardigheden in de HUA organisatie. Dit zal in de komende tijd door het MT worden uitgewerkt in 
programma 4 – Digitale Organisatie dat in een volgende bestuursvergadering zal worden voorgelegd aan het 
bestuur. 

Financiën in Control  

De accountant heeft tijdens de interimcontrole 2021 in oktober de werkwijze binnen AFAS doorgenomen en zij 
kunnen nu gebruik maken bij de jaarrekening controle 2021 van de procedures binnen het systeem 
De teams Financiën en Facilitair zijn nu bezig met het traject om de gehele inkoop te professionaliseren en te 
automatiseren. Wensen zijn het centraal inkopen, contractbeheer, uniforme werkwijzen en implementatie van in- 
en externe regelgeving en gebruik maken van mogelijkheden van Afas zoals het via Afas bestellen van zaken bij 
aangesloten leveranciers. 

Uittreding Rijk 

In de periode medio september – medio november zijn de acties, aandachtspunten en risico’s uit de verkenning 
(zoals besproken en vastgesteld in het bestuur van 15 september 2021) ingebracht in het directeurenoverleg en 
via jurist Rob de Greef ingebracht bij OCW. Dit heeft geleid tot een eerste schriftelijke beantwoording van een 
deel van de vragen door OCW.  Deze documenten zijn geagendeerd voor en besproken in het delegatieoverleg 
van 3 november 2021. Het concept-verslag van dit overleg is op 17 november 2021 door OCW verstuurd naar de 
RHC’s en verwerkt in de statusupdate voor de bestuursvergadering van 6 december 2021. Vanuit het 
directeurenoverleg zullen er nog aanvullingen op het concept-verslag worden verzonden naar OCW.  
Op 11 november zijn de ambtenaren van de werkgroep bijgepraat. Op 15 november is het bestuur bijgepraat door 
mw Keijsper over het delegatieoverleg (waar zij mw Linda Voortman heeft vervangen). 
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STAND VAN ZAKEN M.B.T. DE VASTGESTELDE ADVIEZEN UIT DE VERKENNING VAN 15 SEPTEMBER 2021: 
Advies 1: de verkenning is door HUA in overleg met de werkgroep bijgewerkt in een statusupdate aan het bestuur 
voor 6 december 2021.  
Advies 2: de werkgroep is in de afgelopen periode actief door HUA geïnformeerd over de voortgang en is 
betrokken bij de totstandkoming van de statusupdate van de Verkenning (zie advies 1). 
Advies 3: Dit advies is door mw Keijsper voorgelegd aan het directeurenoverleg van de RHC’s. Dit advies is niet 
overgenomen door het directeurenoverleg. De argumentatie hiervoor is dat het directeurenoverleg van de RHC’s 
fungeert als de bedachte werkgroep met juridische en financiële deskundigheid. Deze deskundigheid wordt 
geleverd in de vorm van de gezamenlijk ingehuurde jurist Rob de Greef en de via de directeuren opgehaalde 
juridische en financiële deskundigheid bij de RHC’s en partnerts. Inmiddels is bekend dat het verzoek van het 
RHC-directeurenoverleg aan OCW om Rob de Greef bij de financiële en juridische analyse te betrekken, is 
goedgekeurd.  
Advies 4: In het delegatieoverleg van 3 november jl. is voortgang geboekt op het gebied van de transitiegelden 
voor de inrichting van eigen e-depotvoorzieningen bij de RHC’s. Voor de voortzetting van de DTR-gelden wordt 
op basis van door de RHC’s aangeleverde overzichten van de gedigitaliseerde rijksarchieven een voorstel door 
OCW voorbereid. 
 
De RHC’s hebben in het delegatieoverleg aangegeven te hechten aan een bestuursovereenkomst om diverse 
zaken aanvullend af te stemmen. Zoals de mogelijke risico’s rond de aard en omvang van de toekomstige 
rijksbijdrage in de vorm van een specifieke uitkering en gerelateerde zaken rond de reserves en de 
weerstandscapaciteit. Voor de ontwikkeling van een eigen e-depot bij de RHC’s is nu het voorstel vanuit OCW om 
geld beschikbaar te stellen. De gemaakte afspraken zijn samengevat als volgt. 

1. RHC’s ontvangen eenmalig in totaal een bedrag van € 100.000 voor een gezamenlijke ontwikkeling van 
(e-)producten en (e-)diensten. 

2. RHC’s ontvangen eenmalig en individueel een bedrag van € 100.000 (in totaal 11 x 100.000 = € 1,1 
mln.) voor aanloopkosten e-depot. 

3. 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. 

Met dit voorstel is HUA in staat om in de jaren 2022 tot en met 2024 een voorkeurs scenario voor een eigen e-
depot, met een geschat benodigd budget van € 250.000 uit te werken. (In de risico-inventarisatie (paragraaf 3.6.2 
van de vastgestelde begroting 2022-2025) is dit als risico benoemd, voor een bedrag van €237.500,-.) 
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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. 
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6. Slotbeschouwing en advies 

In samenwerking met de MT-leden is door Financiën een uitgebreide doorlichting uitgevoerd van de budgetten 
van de begroting 2021. 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 verlaging in de lastenbegroting van € 7.278.000 naar € 6.923.000 
b. de verhoging van de batenbegroting van € 7.023.000 naar € 7.183.000 
c. de verhoging in de lastenkant (dotaties) van de reserves van € 1.318.000 naar € 1.753.000 
d. de instelling en dotatie voorziening WW van € 80.000 
e. de aanzet tot bestedingsvoorstel 2021 - Utrecht 900 jaar voor € 80.000 
f. in te stemmen met de dotatie Verkenning en inrichting eigen E-depot van € 155.000 
g. in te stemmen met de dotatie reserve E-depot gemeente Utrecht van € 200.000 (van 2020 naar 

2021, 2021 naar 2022 en 2022 naar 2023) 
h. Het investeringskrediet voor 2021 bepalen op € 325.000, waarbij het krediet maximaal 2 jaren 

doorgeschoven mag worden. 
2. Kennis te nemen van de 2e Berap 2021 d.d. 1 oktober 2021, deze sluit met een saldo van € 80.000, na 

verrekening van de aanzet tot bestedingsvoorstel 2021 - Utrecht 900 jaar op € 0. 
3. Om de 2e Berap goed te keuren door het DB. 
4. Om de 2e 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 6 december 
2021.  

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 6 december 2021. 

de directeur, de voorzitter, 

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper mw. mr. A.P.H. Klein 
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Bijlage: Financiële verwerking begrotingswijziging 

 

 

 


