
Aan: Bestuur HUA 
Van:  Luuk Boessenkool – Adjunct directeur 
Betreft: Voorstel “Definitieve herschikking bestemmingsreserves” 
Datum: 4 maart 2021 

 

1 – Inleiding 
 
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 19 december 2019 gesproken over de afbouw van 
de reserves en op welke manier dit kan gebeuren.  Hierbij is het volgende besluit genomen: “Het 
Algemeen Bestuur kan zich vinden in het voorstel om een plan van aanpak op te zetten voor de 
volgende bestuursvergadering van 16 maart 2020 of juni met daar in een voorstel om de ruimte in de 
reserves te gebruiken voor een versnelde inzet op verdere digitalisering. 
In de vergadering van 16 maart 2020 is het Investeringsvoorstel Digitale Innovatie & Toegankelijkheid 
goedgekeurd door het Algemeen Bestuur: “Het Algemeen Bestuur stemt in met het concept 
investeringsvoorstel met de voorwaarde van een goede monitoring en verantwoording en een 
onderbouwde uitgave van de gelden.” In dit voorstel wordt er € 550.000 uit de bestemmingsreserves 
herbestemd voor dit voorstel. 
In de vergadering van 15 juni 2020 is de meerjarenbegroting 2021 – 2024 door het Algemeen bestuur 
vastgesteld. In deze meerjarenbegroting is bij de weergave van het Eigen Vermogen (blz 32) en 
opstelling gepresenteerd over het verloop van de reserves bij voortgang van het Investeringsvoorstel 
Digitale Innovatie & Toegankelijkheid. Hierbij is de volgende toelichting gegeven: “Rekening houdend 
met een aanvulling uit de bestemmingsreserves naar de algemene reserve naar een stand van 10% 
van de bijdragen van de partners, een benodigde inzet van de knelpunten personeel, dekking 
kapitaallasten EXPO, nog uit te voeren achterstallig onderhoud en de inzet DTR 2019 is er een saldo 
van € 550.000 vrij om af te kunnen bouwen in een voorgestelde perioden van 2021 tot en met 2024. 
Hiervoor wordt een aparte notitie aan het bestuur gepresenteerd.  
Om een goed inzicht te krijgen in de mogelijke financiële positie van HUA is dit bedrag van € 550.000 
doorgerekend in de meerjarenbalans. Met deze mogelijke inzet beschikt HUA in dat geval aan het 
eind van 2026 alleen nog over de algemene reserve en een voorziening voor het groot onderhoud.” 
 
Nu de cijfers over 2020 met de jaarrekening 2020 definitief bekend zijn en de meerjarenbegroting 
2022 – 2025 is opgesteld is het mogelijk om de bestemmingsreserves, conform de eerdere 
besluitvorming, te herbestemmen. 
 

2 – Voorstel herschikking bestemmingsreserves. 
Met de herschikking in de bestemmingsreserves worden de volgende doelen bereikt: 

1. Aanvulling van de Algemene reserve naar 10% van de bijdragen van de partners 
2. Vrijspelen van de reserve knelpunten personeel 
3. Inrichten van de tijdelijke reserve Digitale Toegankelijkheid. 

 
De volgende bestemmingsreserves blijven tijdelijk in gebruik, om in één of meerdere jaren 
afgebouwd te worden: 

1. Knelpunten personeel (saldo 0 per 31-12-2022) 
2. Reserve achterstallig onderhoud RVB (saldo 0 per 31-12-2021) 
3. Dekking kapitaallasten vernieuwing vaste expositie (saldo 0 per 31-12-2026, conform de 

afschrijvingsperiode) 
4. Reserve E-depot gemeente Utrecht (saldo 0 per 31-12-2023) 



 
De volgende reserves worden per 1-1-2021 opgeheven: 

1. Instandhouding /uitbreiding der verzamelingen 
2. Website / digitale studiezaal 
3. Archiefreconstructie 
4. Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot 

 
Daarvoor wordt tijdelijke reserve Digitale toegankelijkheid ingericht, openingssaldo € 550.000 per 1-
1-2021 en saldo 0 per 31-12—2024, aan het einde van de nieuwe beleidsperiode. 
 
De herschikking per 1-1-2021 ziet er als volgt uit: 
 

 
 
(Volgens de BBV moeten de dotaties en onttrekkingen wel geboekt worden via de exploitatie en 
geven dus een verhoging van € 722.626 aan de lasten en de baten kant in 2021.) 
 

3 - Het Dagelijks Bestuurd wordt gevraagd om: 
 
 Akkoord te gaan met de definitieve herschikking van de 
bestemmingsreserves per 1-1-2021 
 

4 - Relatie naar 1e Berap 2021 en meerjarenbegroting 2022 – 2025 
 

Zoals in de Kadernota “2021 doorwerkend naar 2022” wordt beschreven ontvangt HUA voor 2021 
extra (projectbaten). Om  een samenhangend financieel beeld te kunnen presenteren voor 2021 en 
2022-2025 is het nodig om deze extra baten en de inzet van de reserves in de exploitatie via het 



voorgenomen besluit “Definitieve herschikking bestemmingsreserves” van te voren te verwerken in 
de cijfers van de meerjarenbegroting 2022 – 2025. 

Daarmee heeft de doorrekening heeft ook invloed op de cijfers van 2021 en deze zijn terug te vinden 
onder de noemer “Indicatief 2021”. Met de 1e Berap 2021 (bestuursvergadering juni 2021) zal de 
begroting 2021 ook aangepast worden aan de nieuwe situatie. De cijfers voor 2022 en verder worden 
gepresenteerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025.  
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