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ALGEMEEN BESTUUR 
Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 15 september 2021 van  
10.20 – 11.30 uur 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum: woensdag 15 september 2021 
Locatie:        via Teams 
Tijd:             10.20 – 11.30 uur 
Plaats:          via Teams 
Gasten:         dhr. L Boessenkool (hoofd bedrijfsvoering, adjunct-directeur), mw. Ma Oeh Pe 

(extern adviseur) 
Aanwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. I. Jansen, dhr. R. van Muilekom, mw. A. Smit, 

mw. L. Voortman, mw. C. Keijsper 
Afwezig:       dhr. R. Strijk 
Notulist: mw. K. Fokken  
 ________________________________________________________________________ 
  
 
Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 15 september 2021. 
  
De voorzitter mw. Klein opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
Dhr. Strijk heeft een bericht van verhindering gestuurd.  
 
Het DB vraagt toestemming om de bestuursvergaderingen weer om en om fysiek en online te 
laten plaatsvinden. De eerstkomende bestuursvergadering op 6 december zal fysiek 
plaatsvinden in De Librije op de Hamburgerstraat. Het AB stemt in met dit voorstel. Dit zal 
aan de bestuurssecretariaten worden doorgegeven. 
 
 

1. Opening en mededelingen (mondeling)                    ter informatie  
 
 
Mededelingen: 

• Corona update. 
 

Mw. Keijsper meldt het bestuur dat tijdens de persconferentie van 13 september jl. bekend 
is gemaakt dat een aantal maatregelen m.i.v. 25 september gewijzigd of afgeschaft is. De 
belangrijkste is de afschaffing van de 1,5 meter-maatregel. Voor een aantal sectoren geldt 
vanaf die datum een coronatoegangsbewijs. Onze studiezaal en publiekscentrum vallen daar 
niet onder: bezoekers mogen de Expo en studiezaal weer bezoeken zonder zich vooraf aan te 
melden. En bij een bezoek aan de Expo hoeven ze geen persoonsgegevens meer te laten 
noteren. Ook wordt het weer mogelijk om publieksevenementen te organiseren, zoals 
lezingen in het Auditorium. 
 
Tijdens de Open Monumentendag op 11 september hebben 300 bezoekers het 
publiekscentrum op de Hamburgerstraat bezocht. 
 
 
 

2. Stand van zaken cyberincident (mondeling) 
Dhr. Boessenkool geeft een stand van zaken rondom het cyberincident. 

 



2 

Het rapport dat door KPMG is opgesteld is definitief met daarin een aantal aanbevelingen.  
In het weekend van 11 september is de externe inrichting met de active directory gewijzigd. 
Het bedrijf Axians is gevraagd een offerte in te dienen voor 24/7 monitoring van het netwerk. 
In het DB is het plan van aanpak (door Ynno opgesteld) besproken met een voorstel voor 
digitalisering organisatie en outsourcing van ICT. Het DB heeft ingestemd met dit voorstel. 
 

 
Vragen/opmerkingen: 
Mw. Smit: herkent de richting naar outsourcing en onderschrijft het voorstel volledig. 
 
Mw. Klein: vindt het een goede stap in het proces en ondersteunt het voorstel voor 
outsourcing. 

 
Mw. Jansen: stemt in met de aanpak van HUA en merkt op dat een externe regiefunctie en 
outsourcing ook een goede spiegel is naar je eigen organisatie en tevens een efficiencytoets 
is. 

 
Dhr. Boessenkool vult aan dat KPMG ook geadviseerd heeft om een jaarlijkse audit te doen. 

 
Dhr. Van Muilekom: onderschrijft de outsourcing en geeft als aandachtspunt mee om goed 
op te letten wat dit voor gevolgen heeft voor het e-Depot. 
 
 

 
3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten 
vergadering Algemeen Bestuur 14 juni 2021 (bijlage 3)                    ter goedkeuring  
  

 Het concept verslag met actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur van 14 juni 2021 
wordt vastgesteld. 
 
 

4. Binnengekomen en verzonden stukken            ter informatie  
- Ingekomen brief d.d. 2 juni 2021 van Nationaal Archief aan DB HUA inzake 

zienswijze rijk op ontwerpbegroting 2022 (bijlage 4.1) 
- Ingekomen mail d.d. 13 juli van Marens Engelhard inzake aankondiging nieuwe 

Algemene Rijksarchivaris en directeur Nationaal Archief per 4 oktober 2021 
(bijlage 4.2) 

Mw. Keijsper deelt mee dat inmiddels ook de naam van de tweede (adjunct) 
directeur bekend is. Dat is dhr. Tom De Smet (voormalig MT lid bij Beeld en Geluid 
Hilversum en directeur Beeld en Geluid Den Haag). 

 
- Ingekomen brief d.d. 26 juli 2021 van Ministerie BZK aan AB en DB inzake 

wijziging jaarlijkse brief omtrent toezichtregime (bijlage 4.3) 
- Verzonden mail door Chantal Keijsper d.d. 29 juni aan bestuur HUA inzake 

verslag van 19 mei jl. met OCW/delegatie RHC's (bijlage 4.4, al in uw bezit) 
 
Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen en verzonden stukken. 

 
 

5. Voornemen uittreding rijk                  ter bespreking  
  
5.1 concept verkenning gevolgen uittreding rijk uit GR voor HUA en partners  
In aanwezigheid van: 
Mw. Ma Oeh Pe (extern adviseur) 
Dhr. Luuk Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering, adjunct directeur) 

- Oplegvel (bijlage 5.1) 
- Concept verkenning gevolgen uittreding Rijk uit GR HUA (bijlage 5.2)   
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          ter bespreking en goedkeuring 
 
 
Mw. Ma Oeh Pe komt de vergadering in en neemt met het bestuur de verkenning door. 
 
Op 14 juni is het eerste conceptplan aangeleverd en is op verzoek van het bestuur verder 
afgestemd met de ambtenaren van PU en GU. 
De gesprekken van de werkgroep in juli en augustus hebben geleid tot het voorliggende 
rapport. Niet alleen is er gesproken met ambtenaren maar ook met de juristen uit de 
ambtelijke organisatie. Ook is er een apart juridisch overleg op 20 juli voor alle RHC’s belegd 
met de RHC jurist Rob de Greef om de zorgpunten die bij GU en PU leven nader te duiden. 
Tevens zijn er gesprekken gevoerd met de bestuursleden van HUA. 
Het belangrijkste doel van de verkenning was: de effecten van voorgenomen uittreding door 
het rijk te onderzoeken op ambities, de rol in de regio, juridische en financiële effecten en 
opties voor voortzetting van toekomstige samenwerking.  
 
Dilemma’s en spanningsvelden: er is een duidelijke wens om te sturen vanuit de partners van 
HUA. Maar ook is er een gezamenlijk traject met 11 RHC’s gaande. 
De onderhandeling zit op 2 niveaus:  

1. Enerzijds de overleggen met OCW, met een delegatie van RHC bestuurders en 
directeuren.  

2. Anderzijds de overleggen met de achterban van de RHC’s. 
De vraag is in hoeverre we als HUA extra aanknopingspunten hebben om te onderhandelen op 
de voorwaarden van de uittreding? 
Om gemeenschappelijk op te treden is een gemeenschappelijke analyse nodig. De animo bij 
andere RHC’s lijkt niet enorm groot te zijn om naast de bestaande gremia nieuwe gremia op 
te zetten om gemeenschappelijk op te treden. 
Daarbij speelt dat de zorgen en de kritische houding van HUA niet in dezelfde mate gedeeld 
worden bij de andere RHC’s. Bij de andere RHC's wordt ingezet op de uitkomsten van de 
rapporten van de jurist Rob de Greef die in de afgelopen periode voor de RHC's en het Rijk 
een aantal zaken heeft onderzocht en uitgewerkt. Deze rapporten laten enerzijds zien dat de 
in gang gezette koers juridisch uitvoerbaar is, anderzijds dat er geen vergelijkbare 
alternatieven zijn voor een nieuw samenwerkingsverband tussen het Rijk en de RHC's. 
 
Daarnaast is het traject met OCW sinds geruime tijd een rijdende trein waarin de 
verschillende overleggen met OCW gaande zijn. De brief van 15 april jl. uitgebracht door alle 
RHC’s is de uitkomst van een gemeenschappelijke reactie en kader voor de 
onderhandelingsgesprekken. Het is moeilijk om na het uitbrengen van de brief nog andere 
eisen of voorwaarden te stellen. 
 
In de verkenning is de vraag opgeworpen of de juridische en financiële randvoorwaarden 
waaronder wordt uitgetreden voldoende robuust zijn. Als deze financiële en juridische 
robuustheid gegarandeerd wordt, zijn de effecten op zaken zoals ambities, rol in de regio, 
effecten op de organisatie etc. beperkt. Een aantal zaken is nog niet helder en er is 
onvoldoende informatie over de aanbestedingsrechtelijke aspecten en de juridische en 
financiële aandachtspunten:  
 
Aanbestedingsrechtelijk leeft de zorg bij GU en PU of de taken door GU en PU bij HUA 
neergelegd kunnen blijven worden na uittreding van het Rijk. 
 
Op financieel gebied leeft de zorg of de hoogte van de SPU (Specifieke uitkering) door het Rijk 
eenzijdig verlaagd kan worden en of de RHC’s die taak kunnen teruggeven of er bezwaar 
tegen maken wanneer dat gebeurt. Wat zijn de financiële spelregels hiervoor? 
 



4 

Tevens zijn er zorgen over de aard van de omvang van de SPU. Kan de rijksbijdrage in een 
pot met de andere bijdragen terechtkomen of hanteert het Rijk andere criteria voor zijn 
bijdrage? 
 
M.b.t. de effecten op de algemene reserve en de weerstandscapaciteit en de transitiekosten 
leeft de vraag of het bedrag voor de transitiekosten voldoende is voor het opvangen van de 
kosten? 
 
Dit alles heeft geleid tot 4 adviezen: twee adviezen die HUA zelf kan oppakken. Twee 
adviezen waarbij de andere RHC’s betrokken zijn. 
 
Advies 1: 
De huidige werkgroep voortzetten. Duidelijkheid en informatie van OCW is noodzakelijk om 
verder te kunnen. 
Opmerking daarbij: de werkgroep kan voor het vervolg ook een andere samenstelling hebben. 
Voor de inkleuring van de financiële en juridische aspecten hebben we nadere informatie 
nodig van OCW. 
 
Advies 2: De werkgroep wordt ingezet als aanvulling op de bestaande structuur van de 
overleggen. De werkgroep kan een rol vervullen om het bestuur te informeren en signalen 
van het bestuur terug te koppelen. 
 
Advies 3: Inrichten van een gezamenlijke RHC werkgroep met juridische en financiële 
deskundige onder leiding van het RHC directeurenoverleg. (Update na AB van 15-9-21: 
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: Met de andere RHC's de strategische lijn bespreken en de onderhandelingen met 
OCW (onder meer over DTR en e-Depot transitiekosten) op te schorten tot het integrale beeld 
van OCW voor de uittreding op tafel ligt.  
 
Met betrekking tot de adviezen 3 en 4: Is hier draagvlak bij andere RHC’s en hoe reageert 
OCW op advies 4? 
 
Mw. Klein dankt mw. Pe voor de toelichting en verzoekt het bestuur om op de 4 adviezen te 
reageren. 
 
Vragen/opmerkingen bestuur: 
 
Mw. Klein: vraagt of er straks vanuit PU en GU zelf gekozen mag worden om de taken door 
HUA te laten doen. En heeft zij goed begrepen dat dit bestuur als enige met dit vraagstuk zit 
en een ander gevoel bij de uittreding heeft? 
Mw. Pe antwoordt dat zij inderdaad niet de indruk heeft dat dit bij andere besturen leeft. Er 
wordt in het algemeen vanuit gegaan dat de delegatie gaat plaatsvinden. 
 
Mw. Keijsper benadrukt dat de RHC’s dit proces kritisch volgen, waarbij zoals eerder gezegd, 
de rapporten die door de gezamenlijke jurist van de RHC’s, dhr. Rob de Greef, zijn opgesteld 
voldoende redenen hebben gegeven voor het gezamenlijke overleg met OCW. De juridische 
en financiële aspecten zijn via de algemene brief van de RHC's  uitgezet en de RHC’s werken 
langs de lijnen van het directeurenoverleg en het delegatieoverleg. 
 
Mw. Voortman: merkt op dat zij dit rapport gelezen heeft als een tussenstand. Opties voor 
verdere samenwerking onderzoeken leest ze onvoldoende terug. Zij zou graag  de juridische 
en financiële opties uitgewerkt zien bij de vraag wat het voor ons betekent als het rijk uit de 
GR stapt. Daarbij wil ze opties voor andere samenwerkingsvormen laten uitwerken. Ze pleit 
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voor een actievere lobby samen met RHC’ s. Maar alvorens te lobbyen is eerst duidelijkheid 
over de voorwaarden van uittreding vereist. Alhoewel in de verkenning staat dat een lobby op 
het ongedaan maken of een vertraging niet reëel wordt geacht acht mw. Voortman een 
lobby of vertraging wel degelijk reëel. Het is weliswaar al een rijdende trein maar wel een 
langzaam rijdende trein en het mist een bezielde machinist.   
Deze wet ligt nog niet bij de kamer terwijl de planning was om de wet in 2021 bij de tweede 
kamer en in 2022 bij de eerste kamer aan de orde zou zijn. Een actievere lobby is daarom wel 
reëel eventueel met RHC’s die in dezelfde situatie zitten. Waar zitten inhoudelijke verschillen 
tussen de RHC’s? 
 
Mw. Keijsper merkt op dat de RHC's zojuist bericht hebben gehad van OCW dat minister 
Slob voornemens is het dossier af te ronden voor zijn vertrek, en voor het eind van het jaar 
het gesprek met de delegatie wil voeren op basis van voorbereide stukken van OCW. 
 
Mw. Klein merkt op dat het de vraag is of de volgende minister het dossier wil oppakken. 
 
Dhr. van Muilekom is het eens met de analyse van mw. Voortman en kan zich vinden in 
de adviezen. Hij leest in de verkenning dat de RHC’s er met verschillende ambities inzitten en 
vraagt zich af of de RHC’s wel een gezamenlijke strategie hebben. 
Zelfanalyse is daarom een van de belangrijkste dingen voor HUA om te kijken wat het voor 
ons betekent op juridische en financiële aspecten. HUA kan ook zelf andere constructen 
bedenken of het anders inrichten.  
Het is dus zaak om een verdiepingsslag te maken en eventueel een lobby te onderzoeken. In 
timing betekent het dat dit z.s.m. moet worden opgepakt. 
 
Mw. Klein: het bestuur verwacht dat OCW ons laat zien wat de consequenties zijn. Daarnaast 
kunnen wij zelf dingen oppakken. Gebruik maken van de nieuwe Kamer biedt ook 
mogelijkheden. 
 
Mw. Keijsper: het onderwerp gezamenlijke lobby is in een eerdere fase aan de bestuurstafel 
besproken en aangekaart in het RHC directeurenoverleg. Er is vanuit de andere RHC's geen 
animo getoond voor een gezamenlijke lobby. 
 
Mw. Klein ziet nog een mogelijkheid voor Kamervragen via Kamerleden uit de regio. 
  
Mw. Keijsper antwoordt dat de Raad van State in zijn reactie op het 
archiefwetwijzigingsvoorstel geen bezwaar heeft gemaakt tegen de delegatiebepaling in de 
nieuwe archiefwet. Hier worden dus geen juridische obstakels gezien.  
De vraag is waar de lobby dan goed aan kan worden opgehangen. 
 
Mw. Smit geeft aan dat de bestuursleden voor de hele situatie voor HUA en de RHC’s 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Er is een verkenning gedaan naar de risico’s voor de 
partners die overblijven, terwijl de blik gericht moet zijn op HUA als een geheel. Zij spreekt 
haar zorg uit over de rol van het bestuur als geheel en de rol van de rijksbestuurders hierin. 
De rijksbestuursleden voelen zich zeer betrokken en willen ook hun rol spelen in besluiten 
aangaande werkgroepen van het gehele bestuur. Belangrijk is dat op het moment dat het 
bestuur opdracht geeft, dat dit een opdracht aan HUA is (en niet aan de partners).  
Zij vraagt aandacht voor de werkwijze en effectiviteit van het bestuur. Het is belangrijk dat de 
discussies aan de bestuurstafel plaatsvinden en dat daar ook de besluiten genomen worden.  
Haar voorstel is om niet te veel te wachten op OCW maar zelf een analyse te maken en 
ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is in de vervolgopdracht om te kijken wat er nodig is.  
Kunnen we de vraagstelling rondom de verkenning aanpassen in wat er nodig is voor het 
waarborgen van de doelen van HUA en zijn toekomst, en wat dat betekent voor de 
effectiviteit van het bestuur en hebben we het zuiver geregeld?  
 
Mw. Klein benadrukt het belang om gezamenlijk op te trekken in plaats van allerlei losse 
trajecten van de partners. Verbeteringen zijn welkom. Zij benadrukt dat het uitzoekwerk van 
de werkgroep in het belang is van HUA. 
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Mw. Smit: het is belangrijk om te weten hoe we hier gemeenschappelijk naar kijken en 
ruimte te maken voor bespreking aan de bestuurstafel. 
 
Mw. Jansen ondersteunt het voorstel van mw. Smit. We zijn reactief, tegelijkertijd hebben 
we een structuur om dit te behandelen. Regie houden is belangrijk als bestuur. Het MJBP 
moet als uitgangspunt dienen om te kijken wat de impact is voor HUA. 
 
Mw. Klein: inderdaad zijn het Meerjarenbeleidsplan en de toekomstige specifieke uitkering 
precies de vragen die we bij HUA voor ogen hebben om de organisatie goed te kunnen 
voortzetten. 
Wellicht kan er de komende periode een moment worden gezocht voor een extra bespreking 
mocht dat nodig zijn. 
 
Mw. Keijsper geeft in reactie op hetgeen mw. Smit aankaartte, dat er bij het vervolgproces 
naar gestreefd zal worden om een gedeelde lijn te vinden voor de vervolgstappen. In het 
proces heeft het veel energie gekost om tot een gezamenlijkheid te komen in de werkgroep. 
 
Over de adviezen 3 en 4 merkt zij het volgende op:  
Advies 3: (het voorstel voor een gezamenlijke werkgroep). Zij verwacht niet dat de RHC's een 
extra overleg hiervoor willen opzetten. Zij heeft eerder bij de start van de verkenning 
geïnventariseerd of er behoefte aan gezamenlijkheid was om hierin gezamenlijk op te 
trekken. Bovendien lopen de thema's hiervoor op dit moment al via de lijn van het 
directeurenoverleg. Mw. Keijsper zal het voorstel volgende week opnieuw inbrengen. 
 
Advies 4: (pas op de plaats maken met de onderhandelingen over DTR en e-Depot). Mw. 
Keijsper stelt dat de onderhandelingen over DTR en e-depot, die voorbereid zijn in de 
besturen van de RHC's, in ver gevorderd stadium zijn en op dit moment niet meer kunnen 
worden stilgelegd.  
 
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: 
 advies 1 wordt overgenomen waarbij HUA de opdracht krijgt om dit uit te 

werken en met de werkgroep voor te bereiden; 
 advies 2 wordt overgenomen; 
 advies 3 wordt door mw. Keijsper voorgelegd aan de andere RHC's; 
 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. 
 
Met dank aan mw. Pe verlaat zij de vergadering. 
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6. Vergaderdata 2022 

 
De vergaderdata voor 2022 worden conform vastgesteld en zullen worden doorgegeven aan 
de secretariaten. 

 
 
7. Rondvraag 

Dhr. van Muilekom was aanwezig bij de opening van het nieuwe collectiecentrum (CCNL) in 
Amersfoort en vraagt zich af of HUA of de musea in Utrecht wellicht ook gebruik kunnen 
maken van de professionele restauratieafdeling. Mw. Klein antwoordt dat die optie inderdaad 
bekeken is door de gemeente maar vanwege meerdere redenen geen aansluiting biedt. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 
Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 15-09-2021 
 

Volgnr
. 

Besluiten d.d. 
vergaderi
ng 

Actie 
voor  

Afge 
handeld 

1 Het verslag met de actiepunten van de vergadering van 
het Algemeen Bestuur van 14 juni 2021 wordt met een 
enkele wijziging vastgesteld. 

2021 
15 
septemb
er 

 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 
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3 Het AB ondersteunt het voorstel voor het plan van aanpak 
inrichting ICT. 
 

2021 
15 
septem 
ber 

 ja 

4 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; 
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. 
 

2021 
15 
septem 
ber 

  

5 De vergaderdata voor 2022 worden conform vastgesteld 
en zullen worden doorgegeven aan de secretariaten. 

 
 

2021 
15 
septemb
er 

 ja 
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Actielijst AB vergadering HUA d.d. 15-09 -2021  
 

Volgnr. Acties d.d. 
vergade
ring 

Actie 
voor  

Afge 
handeld 

1 Het DB vraagt toestemming om de bestuursvergaderingen 
weer om en om fysiek en online te laten plaatsvinden. De 
eerstkomende bestuursvergadering op 6 december zal 
fysiek plaatsvinden in De Librije op de Hamburgerstraat. 
Het AB stemt in met dit voorstel. Dit zal aan de 
bestuurssecretariaten worden doorgegeven. 
 

2021 
15 
septem
ber 

2021  
bestu
uurs 
verga
dering 
6 
dece
mber 
en 
2022 

Ja  

2. 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. 
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3 Het bestuur zal begin juli uiterlijk, via de mail een 
aangepast plan van aanpak ontvangen (besproken op 
ambtelijk niveau) en in beginsel via de mail accorderen. Als 
er evt. aandachtspunten zijn, zal gekeken worden hoe daar 
het beste mee omgegaan zou kunnen worden. 
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