
Bijlage 5.1 Agendapunt 5 email behorende bij het concept verslag overleg 3 november DGCM-
bestuurlijke delegatie RHC’s 

 
Van: Fieke Krikhaar <fieke.krikhaar@gmail.com> 
Verzonden: maandag, november 22, 2021 5:55 PM 
Aan: Dankier, Carin 
CC: secretariaatvoortman@utrecht.nl; secr.gs.poepjes@fryslan.frl; mjhulsebos@haarlem.nl; 
secretariaat@rhcl.nl; Management assistenten; Breevaart, L.P.; Poepjes, Sietske; 
jwienen@haarlem.nl; linda.voortman@utrecht.nl; Lita Wiggers; Chantal Keijsper; Corinne 
Rodenburg; Hannie Kool-Blokland 
Onderwerp: RE: concept verslag 3-11: Pakket transitie uittreding Rijk GR RHC’s 
  
Beste Carin,  
  
Hierbij de verzamelde opmerkingen van de directeuren uit de delegatie op het verslag dat je ons 17 
november stuurde. 
  
Je hebt al een mail gehad van mw Poepjes, ik heb de inhoud daarvan voor de volledigheid onderin 
deze mail meegenomen,  zo heb je alles bij elkaar. 
  
Groet, Fieke 
  
  
Wij missen in dit verslag een paar belangrijke afspraken, dan wel we vonden het niet helder 
omschreven terug: 
  

1. Dat de RHC’s mee aan tafel zitten voor de vormgeving van de verordening van de 
verantwoordingssystematiek. Toegezegd is dat dit in samenspraak zal gebeuren. 

2. Dat toegezegd is dat er een bestuursovereenkomst wordt gesloten,  waarin lange termijn van 
aangaan van de overeenkomst wordt uitgesproken,  zekerheid over personeel dat vanuit het 
rijksdeel wordt bekostigd en zekerheid van budget. 

3. Wij hebben aangekaart dat de mogelijkheid van de gezamenlijke inkoop van licenties in 
OCW-verband vervalt. Dit kost de RHC’s veel geld – indicatie:  meer dan een ton per RHC. 
OCW heeft toegezegd dit nader te onderzoeken en met voorstellen te komen. 

  
Daarnaast missen wij een aantal gedane uitspraken of voorstellen die wij in dit verslag wel graag 
vastgelegd willen zien. Het gaat om het volgende: 

1. De  DG deelde mee dat OCW vanwege onderbezetting agv voorbereiding 
archiefwetsprocedure nog niet aan de beantwoording van de juridische vragen is 
toegekomen. (dit helpt om de verwachtingen binnen de RHC-besturen te managen). 

2. Wij missen het door ons ingebrachte voorstel om de methodiek van de gemeenschappelijke 
regeling te volgen voor de formulering van de rijkstaken en in het verlengde daarvan de 
hoogte van de specifieke uitkering. 

3. Het punt van de huisvestingsovereenkomst en de vergoeding:  De RHC-delegatie heeft 
aangegeven dat  reserves/voorzieningen die hiermee opgebouwd worden en noodzakelijk 
zijn voor een planmatig uitvoeren van onderhoud  gegarandeerd moeten worden. 

  
  
MAIL MW POEPJES 

Tige tank foar dit ferslach; zeer bedankt voor dit verslag.  
Volgens mij is het een ordentelijk weerspiegeling van ons overleg. 
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Een brief van de minister over de “transitie-afspraken” lijkt mij verstandig. Ik hoop dat de inhoud ook 
werkbaar is, nu het rijk terug treedt. 
  
Verder nog deze passage: 
Suzanne Hafidi en Sietske Poepjes hebben nog contact over tijdelijk meedenkkracht m.b.t. de taken 
uit de Archiefwet. 
  
Hoe dit te regelen? Kan mevrouw Hafidi welllicht een compact document sturen rondom de 
wetgeving en dit onderwerp. Op welke formele wet / AmvB is het uittreden mogelijk (gemaakt) en 
op basis van welke wetgeving is het nodig dat een andere overheid binnen de nieuwe GR 
moet zitten om de klassieke archief taken bij een RHC te houden.  
Het hoeft geen perfect document te zijn, enkele aanwijzigingen zijn al genoeg.  
  
Dit helpt ons erg intern “in het friese” om zaken goed te regelen. 
  
 Einde mailtekst 
  
  
Verzonden vanuit Mail voor Windows 
  
Van: Dankier, Carin 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 21:59 
Aan: s.poepjes@fryslan.frl; jwienen@haarlem.nl; wiggers@rhcl.nl; 
corinne.rodenburg@drentsarchief.nl; h.kool-blokland@zeeuwsarchief.nl; 
c.keijsper@hetutrechtsarchief.nl 
CC: secretariaatvoortman@utrecht.nl; secr.gs.poepjes@fryslan.frl; mjhulsebos@haarlem.nl; 
secretariaat@rhcl.nl; Management assistenten; linda.voortman@utrecht.nl; Breevaart, L.P.; 
fieke.krikhaar@gmail.com 
Onderwerp: concept verslag 3-11: Pakket transitie uittreding Rijk GR RHC’s 
  
Beste allen, 
  
Hierbij stuur ik jullie het conceptverslag van het overleg op 3-11 mbt het pakket transitie 
uittreding Rijk RHC’s. Mochten jullie onjuistheden zien of iets missen, hoor ik het graag. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Carin Dankier 
  
Beleidsmedewerker Informatie en Bibliotheekbeleid 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag 
M  + 31 6 46 84 93 88 
c.a.dankier@minocw.nl 
  
Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
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