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ALGEMEEN BESTUUR 
Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 7 december 2020 van  
15.00 – 16.30 uur 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum: maandag 7 december 2020 
Locatie:        via Teams 
Tijd:             15.00 uur – 16.30 uur 
Plaats:          via Teams 
Gasten:         dhr. L Boessenkool (hoofd bedrijfsvoering, adjunct-directeur) 
Aanwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. I. Jansen, mw. C. Keijsper, dhr. R. van 

Muilekom, mw. A. Smit, mw. L. Voortman 
Afwezig:       dhr. R. Strijk 
Notulist: mw. K. Fokken  
 ________________________________________________________________________ 
  
 
Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 7 december 2020. 
  

 
1. Opening  

De voorzitter mw. Klein opent de vergadering. 
Dhr. Strijk heeft een bericht van verhindering gestuurd. 
 
Mededelingen: 
Mw. Klein deelt mee dat mw. Smit door het DB is benoemd tot vice voorzitter van het 
bestuur HUA en wenst haar veel succes. Mw. Smit dankt het bestuur voor het in haar 
gestelde vertrouwen. 
 
Mw. Klein: meldt het verheugende feit dat de claim voor e-Depot voor drie jaar is 
goedgekeurd en vastgesteld door de gemeenteraad. 
 

• Corona. 
Mw. Keijsper meldt dat het publiekscentrum open is maar dat de persconferentie van 8 
december wordt afgewacht. 
Het bezoekersaantal van het publiekscentrum neemt als gevolg van de maatregelen af. 
De studiezaal daarentegen draait met de beperkte bezetting op maximumcapaciteit. Er zijn 
veel meer aanvragen dan normaal, we zetten zoveel mogelijk in op digitale dienstverlening. 
 

• Schikking zaak medewerker.  
Dhr. Boessenkool meldt met dank aan mw. Voortman dat het gelukt is om tot een 
vaststellingsovereenkomst te komen. Het ontslag is geregeld en daarmee is de zaak gesloten.  
 

• Volledige MT bezetting. 
Mw. Keijsper meldt dat met de terugkeer van dhr. Kaj van Vliet en de aanstelling van mw. 
Karen Wegereef als nieuw hoofd Publiek en Presentatie het MT weer compleet is. Op 17 
december zal afscheid worden genomen van de interimmanagers dhr. Hans Berende en mw. 
Linda Mol en zal mw. Karen Wegereef worden voorgesteld aan de medewerkers. 
 

• Samenwerking HFA. 
De samenwerkingstermijn van HUA met HFA wordt beëindigd per 1 januari 2021. 
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Het bestuur maakt mw. Keijsper een compliment voor haar prestatie voor de oprichting en 
inrichting van HFA. 
 
 

2. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten 
vergadering Algemeen Bestuur 14 september 2020 (bijlage 2)     ter goedkeuring  

  
Het concept verslag met actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur 14 september 
2020 wordt vastgesteld. 
 
 

3. Binnengekomen en verzonden stukken              ter informatie 
- Ingekomen brief d.d. 7 oktober 2020 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aan bestuur HUA inzake toezichtregime 2021 (bijlage 3.1)  
 

Het bestuur neemt kennis van de ingekomen brief.  
 
 

4. Voornemen uittreding rijk/ontwikkeling e-Depot (mondeling) 
Concept verslag van extra bestuursoverleg van 13 november 2020 (bijlage 4.1) ter 
vaststelling 
 
Het concept verslag van extra bestuursoverleg van 13 november 2020 wordt vastgesteld. 
 
Op 11 november heeft een extra vergadering met het bestuur van HUA plaatsgevonden om 
het gesprek van 19 november (van OCW, NA en directeuren RHC’s) voor te bespreken. 
Mw. Keijsper geeft een terugkoppeling van het overleg op 19 november. Tijdens het overleg 
werd duidelijk dat OCW besluitvorming wilde gaan voorbereiden voor het uittreden van het 
rijk. De RHC-directeuren hebben aangegeven dat zij dit besluit als te snel ervaren, er zijn 
tussenstappen in het proces zijn nodig. 
 
Het definitieve verslag van 19 november waarop de RHC hun opmerkingen en aanvullingen 
hebben doorgegeven wordt afgewacht. Door OC&W is aangegeven dat zij zich zullen beraden 
en het gesprek in het voorjaar willen voortzetten. Het rijksbestuurders overleg (vervolg van 
de eerdere kennissessie van 5 november) van 18 december is opgeschort tot in het nieuwe 
jaar. Wel is er een overleg met een kleine delegatie van rijksbestuurders ingepland voor 16 
december op initiatief van Pieter van Geel (Brabant RHC). Mw. Ineke Jansen zal bij dit 
overleg aanwezig zijn en zal mw. Smit op de hoogte stellen van de uitkomst van dat overleg. 
 
De opvolger voor mw. Edith Scholten is inmiddels bekend. Dat is dhr. Paul Breevaart (OCW). 
 
De RHC directeuren gaan nog voor de kerstvakantie met elkaar aan tafel om over  
toekomstige samenwerking door te praten. Daarbij zal worden besproken op welke 
onderdelen, naast e-Depot en digitale duurzaamheid, er samenwerking mogelijk is.  
 
Dhr. van Muilekom adviseert om als bestuur al goed na te denken over wat de 
consequenties zijn en de strategie te bepalen. Zelf proactief gaan acteren of afwachten? 
 
Mw. Voortman: de vervanging van de ambtenaar komt het traject niet ten goede. 
 
Mw. Klein: OCW zou ook goed moeten kijken naar wat de consequenties voor de partners in 
het land zijn. Wat voor de provincie interessant zou zijn hoeft voor de gemeente niet 
wenselijk te zijn. Moeten wij zelf ook nog kijken wat wij wenselijk vinden? 
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Rijksbestuurders worden om hun visie gevraagd. 
Mw. Jansen adviseert om een loskoppeling te maken tussen de afspraken over de analoge 
stukken en hoe verder met e-Depot. Lastig is dat zowel het Nationaal Archief en OCW niet 
open staan voor de argumenten van de RHC’s om van de gezamenlijke e-depotvoorziening 
gebruik te blijven maken. Voor de rijksbestuurders is het een zoektocht om te kijken waar zij 
invloed op kunnen uitoefenen. 
 
Dhr. Van Muilekom:  
We moeten vooruitdenken en niet afwachten. Het bestuur moet een goede afweging maken 
en kan zelf scenario’s ontwikkelen en laten doorrekenen. 
Vraagt zich af of het besluit wellicht over de verkiezingen heen getild gaat worden als het 
besluit pas in het voorjaar 2021 genomen gaat worden. 
 
Mw. Smit vraagt hoe erg het eigenlijk is als het langer duurt? Of werkt de vertraging in ons 
voordeel? 
Mw. Keijsper antwoordt dat OCW al geruime tijd uit de GR wil dus zij zullen zelf het proces 
niet willen rekken. Het Nationaal Archief wil niet dat de RHC’s gebruik blijven maken van het 
e-Depot, het heeft de handen vol aan het archiefbeheer van de ministeries. 
Vertraging is voor de RHC’s onwenselijk omdat dan op het gebied van het archiefbeheer een 
erfenis van materiaal ontstaat dat moeilijk nog digitaal duurzaam beheerd kan worden. 
 
Mw. Klein concludeert dat oneindig vooruitschuiven niet wenselijk is. Maar te snel een eigen 
weg gaan is ook niet de uitkomst die we willen. Het overleg in december met de RHC’s  en het 
ambtelijk vooroverleg met de Provincie en de gemeente Utrecht zullen worden gebruikt om 
het verslag van OCW nader te bekijken.  
 
VNG en IPO zullen mogelijk een reactie geven op de ontwikkelingen. 
 
Aan de hand van deze twee overleggen zal onder voorbehoud van de ontwikkelingen een 
extra bestuursoverleg eind januari 2021 worden gepland. 
 
 
Het definitieve verslag van 19 november wordt verspreid zodra het binnen is. 
 
Het bestuur stelt het concept verslag van het extra bestuursoverleg van 13 november 2020 
vast. 
 
 

5. (VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën     ter vaststelling 
In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering) 
- Oplegnotitie financiën (bijlage 5.1) 
- Tweede Berap (bijlage 5.2) 
- Diverse beleidsnota’s (bijlage 5.3 tm 5.8): 

- 5.3 Regeling Budgethouderschap 2021 
- 5.4 Financiële Beheerverordening 2021 
- 5.5 Controleverordening 2021 
- 5.6 Controleprotocol voor de accountantscontrole 2021 
- 5.7 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2021 
- 5.8 Nota rollen adjunct-directeur en controller  

Tweede Berap: 
 
Het algemeen bestuur stelt de tweede Berap vast. 
 
Diverse Beleidsnota’s (bijlage 5.3 tm 5.8) 
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Opmerkingen bestuur: 
Dhr. Boessenkool meldt een kleine tikfout bij de nota regeling budgethouderschap.  Er moet 
staan dat het bestuur zal worden geïnformeerd bij een besteding van een bedrag vanaf 
50.000 euro i.p.v. 500.000 euro. 
 
Over de nota onafhankelijkheid controller: 
In de bestuursvergadering van 7 december is de vaststelling van bijlage 5.8 (positie controller 
in de organisatie) aangehouden in afwachting van een reactie van Rob van Muilekom.  
 
Rob van Muilekom heeft inmiddels per mail het volgende standpunt en verzoek tot aanvulling 
doorgegeven:  
 
We volgen het voorstel over de plaats van de controller binnen de organisatie. We hechten er wel aan om 
bij de taakomschrijving van de controller en in de Regeling Budgethouderschap 2020 bij hoofdstuk 5.1 
(Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden controllers en administratie / controller) bij het ‘gevraagd 
en ongevraagd adviseren’ toe te voegen dat de controller altijd een rechtstreekse, zelfstandige en 
onafhankelijke toegang tot de directie heeft. 
 
De bestuursleden zijn met deze aanvulling akkoord gegaan en daarmee is de nota Rollen 
adjunct-directeur en controller vastgesteld.  
 
Diverse beleidsnota’s (bijlage 5.3 tm 5.8): 

- 5.3 Regeling Budgethouderschap 2021 
- 5.4 Financiële Beheerverordening 2021 
- 5.5 Controleverordening 2021 
- 5.6 Controleprotocol voor de accountantscontrole 2021 
- 5.7 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2021 

 

Alle overige beleidsnota’s (5.3 tm 5.7) worden vastgesteld 
 
 

6. Samenwerkingsovereenkomsten     ter informatie 
- Def. versie getekende DVO samenwerking Nieuwegein HUA (bijlage 6.1) 
- RDO - HUA 2021 -2026 (mondeling ter informatie) 

Het bestuur neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst. 
 

- Voortzetting samenwerkingsovereenkomst RDO Ridderlijke Duitsche Orde  
Mw. Keijsper geeft als toelichting dat enkele andere DVO’s worden verlengd voor het 
uitvoeren van HUA van de toezichttaken. Zoals de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst met de RDO. 
 
Voorts meldt mw. Keijsper als nieuwe ontwikkeling dat er gesprekken lopen met het 
Volksbuurtmuseum Utrecht om het beheer van hun collectie door HUA te laten uitvoeren. 
 
 

7. Rondvraag  
 
Mw. Keijsper kondigt 2 nieuwe tentoonstellingen aan, te weten: 
De expositie over 50 jaar FC Utrecht (o.v.b. in maart 2021) 
De tentoonstelling ter gelegenheid van het lustrum van de Universiteit en de Utrechtse 
Studentenvereniging.  
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De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 07-12-2020 
 

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 september 2020 wordt 
vastgesteld. 

2020 
7 
decembe
r 

 ja 

2 Het bestuur stelt het concept verslag van het extra 
bestuursoverleg van 13 november 2020 vast. 

2020 
7 
decembe
r 

 ja 

3 Het algemeen bestuur stelt de tweede Berap vast. 2020 
7 
decembe
r 

 ja 

4 De bestuursleden zijn met de aanvulling van dhr. Van 
Muilekom akkoord gegaan en daarmee is de nota rollen  
adjunct-directeur en controller vastgesteld.  

2020 
7 
decembe
r 

 ja 

5 De volgende beleidsnota’s (5.3 tm 5.7) worden vastgesteld 
5.3 Regeling Budgethouderschap 2021 
5.4 Financiële Beheerverordening 2021 
5.5 Controleverordening 2021 
5.6 Controleprotocol voor de accountantscontrole 2021 
5.7 Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2021 

2020 
7 
decembe
r 

 ja 
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Actielijst AB vergadering HUA d.d. 07-12-2020  
 

Volgnr. Acties d.d. 
vergaderi
ng 

Acti
e 
voor  

Afge 
handeld 

1. 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 Roos van Straaten/opvolger Ouarda 
Sanhaji zal datum en tijdstip opties voor voorjaar 2020 
doorgeven aan HUA voor een uitnodiging. 

2018 
24/9 

CK 
 
 
Best
uurs
advi
seur 
weth
oud
er 
Klei
n 

In 
afwachtin
g van 
datumopti
es 
voorjaar 
2020 

2 Aan de hand van de twee overleggen in december van de 
RHC directeuren en het ambtelijk vooroverleg met PU en 
GU zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen, een extra 
bestuursoverleg eind januari 2021 worden gepland. 

2020 
7/12 

ck Eind 
januari 
2021 

 
 
 
 
 


