
Van: Postbusfinancieeltoezicht <Postbusfinancieeltoezicht@minbzk.nl>  
Verzonden: woensdag 3 november 2021 16:25 
Aan: Luuk Boessenkool <l.boessenkool@hetutrechtsarchief.nl> 
CC: Nieuwenhuijsen, Henry <Henry.Nieuwenhuijsen@minbzk.nl> 
Onderwerp: toezicht 2022 
  

Geachte heer Boessenkool, 

U zond mij eerder overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken 2020 en 
begroting 2022 toe van Het Utrechts Archief. U heeft daarmee voldaan aan de termijn voor 
vaststelling en inzending van de jaarstukken en begroting. 

Ik heb geconstateerd dat uw begroting 2022 structureel in evenwicht is en geen nadere analyse 
behoeft. Daarom kan voor 2022 worden volstaan met de repressieve toezichtvorm. 

Eind juli 2021 is uw Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur geïnformeerd over een wijziging in het 
communicatieproces van de toezichtvorm. De jaarlijkse brief naar aanleiding van de beoordeling 
van de begroting en jaarrekening is vervallen, tenzij er sprake is van zwaarwegende bevindingen 
en/of een preventieve toezichtvorm. Indien er geen zwaarwegende bevindingen zijn en er sprake is 
van repressief toezicht wordt het toezichtregime ambtelijk (per mail) gecommuniceerd. 

Met deze mail informeer ik u dat het laatste voor Het Utrechts Archief van toepassing is. 

  

Met vriendelijke groet, 

Henry Nieuwenhuijsen 

  

  
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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