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ALGEMEEN BESTUUR 

Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 14 september 2020 van  

15.15 – 16.30 uur 

_______________________________________________________________________ 

 

Datum: maandag 14 september 2020 

Locatie:        Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, de Librije 

Tijd:             15.15 uur – 16.30 uur 

Plaats:          Utrecht 

Gasten:         mw. E. Scholten (programmamanager OCW) 

Aanwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. C. Keijsper, mw. A. Smit, dhr. R. Strijk, mw. L. 

Voortman 

Afwezig:       mw. I. Jansen, dhr. R. van Muilekom 

Notulist: mw. K. Fokken  

 ________________________________________________________________________ 

  

 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 14 september 2020. 

  

 

1. Opening  

De voorzitter mw. Klein opent de vergadering. 

Mw. Jansen en dhr. Van Muilekom zijn verhinderd. 

 

2. Mededelingen   (mondeling)                          ter informatie 

Mw. Keijsper meldt de feestelijke opening van de expo De Singel Stroomt die op 10 

september geopend is ter gelegenheid van het ontsluiten van de Utrechtse Singel. 

 

3. Opvolging rijksbestuurslid en invulling rol vice-voorzitter DB/AB (bijlage 3)  

      ter bespreking/vaststelling 

Welkom en hernieuwde kennismaking met mw. Anja Smit als rijksbestuurslid. 

 

De voorzitter verwelkomt mw. Smit die als rijksbestuurslid, dhr. Van der Burg opvolgt. Mw. 

Smit was al eerder een onafhankelijk DB lid maar moest vanwege de toetreding van de 

provincie tot de GR, haar plaats weer afstaan. 

Het bestuur maakt kennis met mw. Smit. 

 

Het bestuur van het DB is blij met de komst van mw. Anja Smit. In verband met de 

afwezigheid van dhr. Van Muilekom zal in de decembervergadering de vicevoorzitter worden 

gekozen en benoemd. Mw. Smit stelt zich beschikbaar. 

De DB leden mw. Klein en mw. Smit zullen in oktober hier nader contact over hebben met 

dhr. Van Muilekom. De Provincie geeft een seintje als dhr. Van Muilekom hersteld is van 

zijn operatie en zijn werkzaamheden weer oppakt. 

 

 

4. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten 

vergadering Algemeen Bestuur 15 juni 2020 (bijlage 4)         ter goedkeuring  

  

Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 15 juni 

2020 wordt vastgesteld. 
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5. Binnengekomen en verzonden stukken              ter informatie 

- Ingekomen brief d.d. 17 juni 2020 van college B&W Nieuwegein aan bestuur HUA 

inzake vaststelling kernindicatoren Archief KPI 2019 gemeente Nieuwegein en het 

Jaarverslag gemeentearchivaris 2019. (bijlage 5.1)  

- Ingekomen mail d.d. 25 augustus 2020 van Ministerie OCW aan mw. drs. H.P.A. Smit 

inzake benoeming in bestuur HUA (bijlage 5.2) 

 

Het bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken. 

 

 

6. [VERTROUWELIJK Voornemen uittreding rijk        ter informatie 

- PBLQ Scenario verkenning e-depots eindrapport en email van Edith Scholten bericht 

aan bestuursleden (bijlage 6) In aanwezigheid van mw. Edith Scholten (via Teams 

vanaf 15.30 uur) 

 

Mw. Keijsper geeft een toelichting op de achtergrond en de stand van zaken over 

voornemen uittreding Rijk. 

 

Mw. Keijsper deelt met het bestuur het conceptvoorstel van de RHC’s waar de RHC 

directeuren tijdens een recente werkconferentie consensus over hebben bereikt en wat van 

tevoren naar OCW en het Nationaal Archief gestuurd zal worden ter voorbereiding op het 

overleg van 25 september (met OCW, NA en een delegatie van RHC directeuren). Dan zal 

besproken worden waar de RHC’s gezamenlijk, en het Nationaal Archief en OCW staan m.b.t. 

de voorkeursscenario’s en hoe we daarna verder kunnen.  

 

Scenario 6 heeft de voorkeur als uitgangspositie, met als stip op de horizon scenario 5 en als 

minimale variant scenario 2. De RHC’s kiezen voor een meersporenbeleid waarbij niet alleen 

techniek maar ook inrichting, common ground (bewaren bij de bron) tot de mogelijkheden 

behoort. Deze richting sluit aan bij het meerjarenbeleidsplan van HUA 2021-2024 waarin 

enerzijds gekozen wordt voor de aansluiting op het gezamenlijke e-depot en anderzijds de 

nieuwe ontwikkelingen worden verkend.  

 

 

Mw. Edith Scholten komt (digitaal) de vergadering in en bespreekt (via teams) met het 

bestuur het eindrapport. 

 

Mw. Klein constateert dat het Rijk in een aantal scenario’s aanwezig is. Kunnen we hieruit 

opmaken dat het Rijk een rol wil blijven vervullen in een gezamenlijke e-depotvoorziening en 

dat scenario 6 een serieuze optie is voor het Rijk? Mw. Scholten antwoordt dat het Rijk 

samenwerking inderdaad als realistisch scenario ziet en daarom waarschijnlijk eerder scenario 

6 dan scenario 5 zal kiezen. 

 

Mw. Smit vraagt waarom de archieffunctie als 1 van de functies is opgenomen. Mw. 

Scholten antwoordt dat de hele opzet wel het doel moet dienen en om te voorkomen dat dit 

doel verloren gaat is de archieffunctie wel van belang. 

Hoe dient de archieffunctie het doel? Mensen vinden toch wel hun informatie d.m.v. moderne 

zoekmogelijkheden. 

 

Mw. Voortman: vraagt waarom er eigenlijk geen sprake van een bruidsschat kan zijn. 

Mw. Scholten antwoordt dat dit met de aanbestedingsregels te maken heeft. Het NA heeft 

de techniek gebouwd. Die zit nu op de server van Preservica. Het is in verband met de 

aanbestedingsregels niet toegestaan om maar 1 softwareleverancier (in dit geval Preservica) 

te hebben. 
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Mw. Voortman over common ground: Matcht e-Depot en common ground met elkaar? 

Mw. Scholten: dat hoeft elkaar niet te bijten maar vraagt wel om goede oplossingen. 

 

Met dank aan mw. Scholten voor haar toelichting verlaat zij de vergadering. 

 

Mw. Smit benoemt als centrale vraag in welk scenario de gebruikers het beste worden 

bediend? Dat is in scenario 6. Het gaat om het goed bewaren en beschikbaar stellen met de 

juiste metadata. 

 

Mw. Voortman: het is goed om te constateren dat alle RHC directeuren op een lijn zitten. Dit 

is van belang omdat de RHC’s hierin gezamenlijk als één partij optrekken. Zij vraagt mw. 

Keijsper om de partners goed te betrekken bij de ontwikkelingen. 

 

Mw. Keijsper vraagt het bestuur of zij zich kunnen vinden in de richting van het 

conceptvoorstel van de RHC’s, dat van tevoren naar OCW en het Nationaal Archief gestuurd 

zal worden ter voorbereiding op het overleg van 25 september (met OCW, NA en een 

delegatie van RHC directeuren). Dan is het de bedoeling om te bespreken waar de RHC’s 

gezamenlijk, het Nationaal Archief en OCW staan m.b.t. de voorkeursscenario’s en hoe we 

daarna verder kunnen.  

Mw. Klein geeft aan dat zij eerst advies wil op het conceptvoorstel van haar ambtenaren. 

Mw. Keijsper stuurt dinsdag 15 september het stuk door naar het bestuur met het verzoek 

om een spoedige reactie. Indien nodig kan er een telefonisch overleg ingepland worden. 

In de notulen van deze vergadering zal een link naar het eindrapport PBLQ opgenomen 

worden: 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/07/28/scenario-

verkenning-e-depots/Scenario+verkenning+e-depots.pdf 

 

Mw. Keijsper zal mw. Jansen bijpraten. 

 

Dhr. Strijk: biedt aan om een jurist bij de Provincie mee te laten kijken als daar behoefte 

aan is. Mw. Keijsper dankt dhr. Strijk voor dit aanbod. 

 

 

 

7. Concept Meerjarenbeleidsplan 2021-2024        ter bespreking/vaststelling 

- Concept Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 (bijlage 7) 

Mw. Keijsper bespreekt met het AB het MJBP en deelt mee dat het MJBP tot stand gekomen 

is met input van de medewerkers en met input van en afstemming met de beleidsadviseurs 

cultuur en de ambtenaren informatiebeheer van de gemeente en de provincie.  

 

Mw. Smit vraagt of het MJBP in de periode voor de coronatijd is gemaakt of tijdens. Mw. 

Keijsper antwoordt dat het rapport in coronatijd is gemaakt. Op de vraag of er bij het 

opstellen ook al geanticipeerd is op de economische en financiële effecten van corona en wat 

voor gevolgen dit zou kunnen hebben, antwoordt mw. Keijsper dat er zo optimaal mogelijk 

op geanticipeerd is maar dat het voor de publieksprogrammering gevolgen zou kunnen 

hebben wanneer de situatie nog verder verslechtert. De drie speerpunten en de doelstellingen 

zijn wel geborgd. 

 

Het bestuur stelt voor om de ontwikkelingen te blijven volgen en het MJBP na twee jaar te 

herijken.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/07/28/scenario-verkenning-e-depots/Scenario+verkenning+e-depots.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/07/28/scenario-verkenning-e-depots/Scenario+verkenning+e-depots.pdf
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Mw. Voortman vraagt of het MJBP ook haalbaar is binnen de begroting? Mw. Keijsper 

antwoordt dat alle plannen op basis zijn van de huidige Meerjarenbegroting die voor 4 jaar is 

opgesteld. 

 

Mw. Voortman constateert een verschil in de versie van het MJBP die in het ambtelijk 

vooroverleg is besproken en de versie die nu voorligt. Op pagina 7 wordt bij het onderdeel 

digitaliseren gesproken van ruim 3 miljoen scans. Dit was eerst 5 miljoen scans. Kan dit 

verklaard worden? 

Op pagina 9 wordt bij het onderdeel nieuwe digitale diensten gesproken van 250.000 nieuwe 

gedigitaliseerde archiefstukken. Dit was in een eerdere versie 500.000. Klopt dat?  

Mw. Keijsper zal dit navragen. 

 

Mw. Klein geeft als aanvulling de tip om bij het onderdeel inclusiviteit en diversiteit te 

vermelden hoe je zichtbaar bent in de wijken, wie mogelijke nieuwe samenwerkingspartners 

zijn en welke nieuwe groep bezoekers binnengehaald kan worden. 

 

Bij het onderdeel onderwijs MBO kan nog als aanvulling genoemd worden hoe dit gelinkt kan 

worden naar echte leer- en werktrajecten. De opmerkingen zullen nog meegenomen worden 

als daar al concrete stappen in genoemd kunnen worden. 

 

Verder kan nog worden opgenomen hoe de onderlinge samenwerking met de musea 

plaatsvindt. Daarnaast is de wens om het plan voor digitale samenwerking (digitaal museum) 

expliciet te benoemen. 

 

Bij speerpunt 3  Onze organisatie maken we samen graag nog twee kwantificeerbare 

onderdelen (presentatie indicatoren) opnemen. 

 

Met dank voor het mooie MJBP stelt het bestuur met de gemaakte opmerkingen het 

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vast. 

 

 

8. Bezoekcijfers eerste half jaar (bijlage 8)              ter informatie 

 

Het bestuur neemt kennis van de bezoekcijfers. 

 

 

9. Aanwijzingsbesluit archivaris per 1/11/2020 (bijlage 9) ter vaststelling en 

ondertekening 

 

Het bestuur stelt het aanwijzingsbesluit archivaris vast. 

 

10. Vergaderdata 2021 (bijlage 10)          ter vaststelling  

 

Het bestuur stelt de vergaderdata voor 2021 vast. 

 

11. Rondvraag  

 

Mw. Smit: 

• Heeft niet terug kunnen vinden in de stukken voor welke termijn de aanstelling als 

rijksbestuurslid geldt. Mw. Keijsper antwoordt dat de termijn voor de 

rijksbestuurders is gelijkgetrokken met de collegeperiode van  de 

gemeentebestuursleden. Bij het aantreden van een nieuwe college (na de 

verkiezingen) geldt een zittingstermijn van 4 jaar met mogelijkheden tot een 

eenmalige verlenging. Dus totaal 8 jaar. 
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• Op 1oktober vindt een bijeenkomst van de RHC rijksbestuurders plaats bij het 

Nationaal Archief. Mw. Smit vraagt hoe de voorbereiding voor dit overleg wordt 

afgestemd met de overige bestuursleden. Mw. Smit kan hierover zelf direct contact 

opnemen met de bestuurders. Dus zonder tussenkomst van de directeur. 

• Op de vraag van het Nationaal Archief om per RHC eventuele actualiteiten door te 

geven op 1 oktober worden de punten meegegeven: het nieuwe MJBP en de verlenging 

van de DVO met Nieuwegein met eventuele toetreding tot de GR. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 14-09-2020 

 

Volgnr

. 
Besluiten d.d. 

vergaderi

ng 

Actie 

voor  
Afge 

handeld 

1 Het verslag met de actiepunten van de vergadering van 

het Algemeen Bestuur van 15 juni 2020 wordt vastgesteld. 

2020 

14 

septemb

er 

 ja 

2 Met dank voor het mooie MJBP stelt het bestuur met de 

gemaakte opmerkingen het Meerjarenbeleidsplan 2021-

2024 vast. 

 

2020 

14 

septemb

er 

 ja 

3 Het bestuur neemt kennis van de bezoekcijfers. 

 

2020 

14 

septemb

er 

 ja 

4 Het bestuur stelt het aanwijzingsbesluit archivaris vast. 2020 

14 

septemb

er 

 ja 

5 Het bestuur stelt de vergaderdata 2021 vast. 2020 

14 

septemb

er 

 ja 
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Actielijst AB vergadering HUA d.d. 14-09-2020  

 

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 In verband met de afwezigheid van dhr. Van Muilekom 

zal in de decembervergadering de vicevoorzitter worden 

gekozen en benoemd. Mw. Smit stelt zich beschikbaar 

voor deze rol. 

2020 

14/9 
 AB 7 

december 

2020 

 

 

 

 

 


