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Agendapunt  5 
Bijlage: 5 
Betreft: Oplegnotitie 
Agendapunt: Voortgang verkenning voornemen uittreding Rijk 
Ter:   bespreking 
D.d:   6 december 2021 
 

Vooraf 
In de bestuursvergadering van 15 september jl. is bij agendapunt 5: Voornemen uittreding rijk de 
‘Concept verkenning gevolgen uittreding rijk uit GR voor HUA en partners’ besproken. De verkenning 
bevatte de volgende vier adviezen: 

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.  

Conclusies en acties bestuursvergadering 15 september 2021 
Het bestuur heeft op basis van de verkenning tot de volgende conclusies en acties besloten:  

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.  
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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. 

Stand van zaken: proces 
In de periode medio september – medio november zijn de acties, aandachtspunten en risico’s uit de 
verkenning 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 dit document. Vanuit het directeurenoverleg zullen er nog aanvullingen op het concept-
verslag worden verzonden naar OCW.  

Op 11 november, heeft dhr. Boessenkool, aan de hand van de aantekeningen uit het 
directeurenoverleg, 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). 

Stand van zaken: adviezen 
Advies 1: de verkenning is door HUA in overleg met de werkgroep bijgewerkt in bijgaande 
statusupdate 19-11-2021. Dit document volgt de conclusies en acties uit de bestuursvergadering van 
15 september 2021 op de volgende drie onderdelen: de financiële aspecten, de juridische aspecten 
en de alternatieve samenwerkingsvormen. Zie de bijlage 5.2. 

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 partners. 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. 

Gevraagd: 
Het bestuur wordt gevraagd om de bijgevoegde status-update 19-11-2021 goed te keuren. 

 


