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ALGEMEEN BESTUUR 
verslag bestuursvergadering AB van HUA op 14 juni 2021 van  
15.15 – 16.30 uur 
_______________________________________________________________________ 
 
Datum: maandag 14 juni 2021 
Locatie:        via Teams 
Tijd:             15.15 uur – 16.30 uur 
Plaats:          via Teams 
Gasten:         dhr. L Boessenkool (hoofd bedrijfsvoering, adjunct-directeur), mw. Ma Oeh Pe 

(extern adviseur), mw. K. Wegereef (hoofd Publiek en Presentatie) 
Aanwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. I. Jansen, dhr. R. van Muilekom, mw. A. Smit, 

dhr. R. Strijk, mw. L. Voortman 
Afwezig:       mw. C. Keijsper 
Notulist: mw. K. Fokken 
 ________________________________________________________________________ 
  
 
Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 14 juni 2021. 
  
De voorzitter mw. Klein opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
Mw. Keijsper heeft een bericht van verhindering gestuurd. Dhr. Boessenkool neemt mw. 
Keijsper waar. 
 
 

1. Opening en mededelingen (mondeling)                    ter informatie  
• Kennismaking met MT lid (hoofd Publiek en Presentatie) mw. Karen Wegereef   

Mw. Wegereef introduceert zichzelf en maakt kennis met het bestuur. Mw. Wegereef is 
vanaf 1 januari 2021 in dienst bij HUA. Zij heeft werkervaring in de bibliotheekwereld en heeft 
een opleiding tot archivaris gevolgd.  
 
Het bestuur wenst mw. Wegereef veel succes in haar werkzaamheden bij HUA. 
 
 

• Invulling of alternatief voor bestuursvergadering 13 
september (i.v.m. afwezigheid Anke Klein en Linda Voortman)  

In de agenda van de voorzitter mw. Klein en mw. Voortman is een afspraak met Den Haag 
gekomen op 13 september. Er zal gezocht worden naar een alternatieve datum. 
 
Mededelingen: 

• Corona update. 
Dhr. Boessenkool meldt het bestuur dat de studiezaal op afspraak weer te bezoeken is sinds 
20 mei. De expo op de Hamburgerstraat is met reservering weer te bezoeken sinds 5 juni. 
 
Mw. Jansen deelt mee dat dhr. Marens Engelhard in september zijn functie als directeur van 
het Nationaal Archief beëindigt. Dit bericht was nog niet bekend bij het bestuur. Een officiële 
uittredingsbrief is nog niet ontvangen. 
 
Met de invulling van de vacature voor het afdelingshoofd Publiek en Presentatie is het MT 
weer voltallig. In het AB gedeelte maakt het bestuur kennis met mw. Karen Wegereef. 
 
De eerste MT Heidag heeft plaatsgevonden op 18 en 20 mei. Daarin is o.a. het 
Meerjarenbeleidsplan besproken en het beleid omtrent terugkeer naar kantoor. 
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Op 2 juni hebben burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Anke Klein met een 
persbijeenkomst de aftrap gedaan van Utrecht 900 jaar. 
 
De opening van de expositie over het studentenleven met de titel “Heel Utrecht loopt uit” 
vindt plaats op 16 juni in aanwezigheid van burgemeester Sharon Dijksma. 
 
De opening van de expo over FC Utrecht staat gepland op 30 juni. 
 
  

2. Verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur 15 
maart 2021 (bijlage 2)         ter goedkeuring  
  

 Het concept verslag met actiepunten van de vergadering Algemeen Bestuur van 15 maart 
2021 wordt met een enkele wijziging vastgesteld. 
 
 
Dhr. van Muilekom n.a.v. pagina 4 onder het agendapunt 3. ‘Voornemen uittreding 
rijk/ontwikkeling e-Depot’ …Er zal helder in kaart moeten worden gebracht wat de financiële 
en juridische gevolgen van de uittreding van het rijk zijn voor de achterblijvende partners... 
verzoekt dhr. van Muilekom om hier aan toe te voegen dat de gemeente en de provincie 
expliciet hebben verzocht aan HUA om een verkenning uit te voeren. 
 
     2.1  Binnengekomen en verzonden stukken            ter informatie  

• Ingekomen brief d.d. 25 mei 2021 van Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht aan AB 
HUA inzake zienswijze programmabegroting HUA 2022-2025 (bijlage 2.1)  
• (Nagekomen) ingekomen brief d.d. 3 juni 2021 van Gemeenteraad Utrecht aan DB 
HUA inzake zienswijze programmering HUA 2022-2025 (bijlage 2.2) 
 

Dhr. Boessenkool meldt dat de zienswijze van het rijk net voor de vergadering is ontvangen 
en geeft de belangrijkste punten door aan het bestuur. Uit de zienswiijze:  
 
De begroting voor 2022 is sluitend, met een verwachte onttrekking van de reserves inbegrepen. 
 
Op basis van deze begroting zijn er geen financiële problemen te verwachten. U gebruikt naar 
verwachting de komende jaren de opgebouwde reserves om de begroting sluitend te krijgen. In 
uw begroting is daarnaast de verwachting opgenomen dat door actief te sturen op de hoogte van 
baten en lasten, er vanaf 2026 een sluitend structureel batig saldo gecreëerd kan worden. Ik 
adviseer u om deze sturing op baten en lasten in 2022 en de komende jaren goed te monitoren. 
 
Tenslotte spreek ik mijn appreciatie uit voor de wijze waarop u mijn aandachtspunten bij de vorige 
programmabegroting, voor de periode 2021-2024, heeft verwerkt. 
 

3. Voornemen uittreding rijk                  ter bespreking  
  
3.1 Voortgang gezamenlijk traject RHC's inzake uittreding  
Ingekomen en uitgaande stukken:  

• Ingekomen brief van Paul Breevaart (OCW) d.d. 18 maart 2021 aan besturen en 
directeuren RHC,s inzake transitie Regionale Historische Centra 2021-2024 met 
verzoek om reactie (bijlage 3.1.1)  
• Verzonden brief d.d. 15 april 2021 aan Paul Breevaart (OCW) namens RHC 
directeuren aan OCW met reactie op ingekomen brief van 18 maart 2021. 
(bijlage 3.1.2.)  
• Verzonden brief d.d. 15 april 2021 aan Paul Breevaart (OCW) namens bestuur 
en directie HUA aan OCW met reactie HUA op ingekomen brief van 18 maart 2021. 
(bijlage 3.1.3.)  
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Dit zijn brieven die al eerder zijn gezien (de inkomende brief) en goedgekeurd (de uitgaande 
brieven) door het bestuur. Voor het dossier zijn ze nogmaals toegevoegd. 
 
 
3.1.a  Overleg delegatie RHC's met OCW d.d. 19 mei 2021 (nog geen 
verslag ontvangen)   

• Email verzonden door mw. C. Keijsper d.d. 4 mei inzake  voorbereiding overleg van de 
delegatie met OCW (bijlage 3.1.a)   

 
Dhr. Boessenkool merkt op dat van de bijeenkomst op 19 mei nog geen verslag is 
ontvangen. 
 
Mw. Voortman die bij de bijeenkomst was met dhr. Breevaart en de DG OCW mw. Barbera 
Wolfensberger geeft een terugkoppeling.  
Tegenstrijdig punt is dat OCW zegt dat zij op alle punten die genoemd worden willen ingaan. 
Aan de andere kant niet wil ingaan op het voorstel om de voorgenomen uittredingsdatum een 
jaar uit te stellen. Volgens OCW duurt het proces al lang maar als reactie daarop is gewezen 
op het feit dat het na de eerste brief in 2018 lange tijd stil is geweest.  
Terugkoppeling op de opmerkingen is ook nog niet ontvangen. 
 
Dat de procesbegeleider (mw. Edith Scholten) inmiddels haar functie heeft beëindigd heeft 
het proces ook niet bevorderd. 
 
 
Dhr. van Muilekom vraagt of er bij OCW oog is voor het feit dat niet iedere RHC hetzelfde is 
en daarom maatwerk behoeft antwoordt mw. Voortman dat dit ook bij minister Slob is 
aangegeven. 
 
Mw. Klein stelt voor dat vanuit het secretariaat van mw. Voortman het verslag opgevraagd 
zal worden bij het secretariaat van mw. Wolfensberger. 
 
Mw. Jansen beaamt dat een terugkoppeling naar de achterban wel met een verslag vanuit 
de delegatie plaats moet vinden. De Rijksbestuurders ontvangen momenteel ook geen 
informatie. 
 
Dhr. Boessenkool merkt op dat ook vanuit de directeuren van de RHC’s navraag is gedaan 
bij OCW naar het verslag. De directeuren hebben zelf wel punten genoteerd.  
 
 
3.2 Opstart verkenning gevolgen uittreding voor HUA en partners.  

In aanwezigheid van mw. Ma Oeh Pe.  
Mw. Ma Oeh Pe komt de vergadering in. (extern adviseur). Mw. Pe heeft o.a. aan de 
totstandkoming van de RHC’s en de voorbereiding voor e-depot meegewerkt. 
 
Mw. Klein geeft aan dat de stukken kort van tevoren ontvangen zijn en dat dit daarom als 
een informerend overleg wordt beschouwd. Er worden geen besluiten genomen over het plan 
van aanpak. De reactie wordt nog in een apart proces na het overleg georganiseerd nadat ook 
ambtenaren hier naar gekeken hebben. 
 
Dhr. van Muilekom vult aan dat het van belang is om dit goed voor te bereiden en dat het 
een verkenning namens alle drie de partners met hun diverse belangen opgesteld moet 
worden. 
 
 

• Ingekomen email van dhr. Rob van Muilekom d.d. 17 mei, met antwoord 
van mw. Keijsper (bijlage 3.2)  

  
• Contouren Plan van Aanpak door Mw. Pe (nagekomen stukken) 
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- Concept plan van aanpak verkenning gevolgen uittreding OCW uit Gemeenschappelijke 
Regeling HUA en definitie samenwerking OCW-HUA (d.d. 9 juni 2021) (bijlage 3.2.a) 

- Bijlage 1 2018 in 115 brief Min. OCW inzake e-dienstverlening RHC's 
- Bijlage 1b 2018 in 115 Brief van Gelders Archief aan Min. OCW inzake e-

dienstverlening 
- Bijlage 2 Toekomstvisie op hoofdlijnen RHC's. 
- Bijlagen 3,4, en 5 zijn al opgenomen als bijlage 3.1.1 en 3.1.2. en 3.1.3 (zie 

agendapunt 3.1) 
 

Mw. Pe geeft aan de hand van de indeling van de 6 hoofdstukken een toelichting op het 
concept Plan van Aanpak van aanleiding tot voorstel plan van aanpak. 
 
 
Opmerkingen bestuur: 
 
 
Mw. Jansen geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat dit onderzoek zorgvuldig plaats vindt, 
en dat HUA niet zomaar met de urgentie van OCW mee moet gaan. Dit n.a.v. het punt dat de 
werkplanning van OCW nog onbekend is, maar dat het wellicht nodig kan zijn om delen in de 
verkenning te versnellen als OCW eerder bepaald overleg zou willen. 
Ook vraagt zij hoe de aandachtsgebieden met effecten terugkomen in de scenario’s/ 
handelingsopties.  
 
 
Mw. Voortman sluit zich voor wat betreft de planning en de evt. druk vanuit OCW over 
voortgang aan bij mw. Jansen. Zij ondersteunt de lijn om goed contact te houden met 
andere RHC's, die mogelijk ook naar bepaalde vraagstukken kijken om dubbel werk te 
voorkomen. Verder vindt zij het belangrijk dat de marsroute van uittreding en de spelregels 
helder in beeld gebracht wordt. Zij noemt de figuur van een onafhankelijk procesbegeleider, 
die boven de partijen staat. 
 
 
Dhr. Van Muilekom is het eens met mw. Jansen en mw. Voortman over het belang van 
zorgvuldigheid van de verkenning die voorop moet staan. De consequenties van het uitreden 
moeten in beeld worden gebracht, zodat helder is waar we aandacht voor moeten hebben. De 
verkenning zou het bestuur een spiegel moeten voorhouden waar op gelet moet worden. Er 
moet ook gekeken worden in het proces met OCW op welke punten met de RHC's samen op 
getrokken zou moeten worden en waar niet (HUA apart). De belangen van partijen kunnen 
verschillend zijn. Hij denkt ook aan een onafhankelijk procesbegeleider. Het is belangrijk dat 
de opdracht vanuit het bestuur voor de verkenning helder is: wat valt er wel en niet onder.  
 
 
Mw. Smit vraagt aandacht voor de rol van de rijksbestuursleden: zij wil als rijksbestuurslid 
volledig participeren en betrokken zijn bij de verkenning. Mw. Jansen sluit zich daar ook bij 
aan. 
 
 
Mw. Klein de inzet is om begin juli uiterlijk, via de mail aan het bestuur een aangepast plan 
van aanpak (besproken op ambtelijk niveau) voor te leggen en in beginsel via de mail te 
accorderen. Als er evt. aandachtspunten zijn, zal gekeken worden hoe daar het beste mee 
omgegaan zou kunnen worden.  
 
 
Met dank van de voorzitter voor de presentatie verlaat mw. Pe de vergadering. 
 
 

4. Financiën              ter vaststelling  
In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering)  
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• Oplegnotitie (bijlage 4)   
• Jaarrekening 2020 met accountantsverklaring 2020 (bijlage 4.1)    ter vaststelling  

 
• Ontwerp Programmabegroting 2022-2025 HUA (bijlage 4.2)         ter vaststelling  
 
• Kadernota 2021 doorwerkend naar 2022 (bijlage 4.3)           ter vaststelling  

 
• Voorstel definitieve herschikking bestemmingsreserves per 1-1-2021 (bijlage 4.4)    
 ter vaststelling  
 
 
• Oplegnotitie bij 1e Bestuursrapportage 2021 (bijlage 4.5)   
• Eerste Bestuursrapportage 2021 (bijlage 4.6)                 ter vaststelling  

 
Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarrekening 2020 met accountsverslag 2020, de Ontwerp 
Programmabegroting 2022-2025, de Kadernota 2021 doorwerkend naar 2022, en de 
1e Berap 2021 met de gemaakte opmerkingen vast.  
 
Opmerkingen bestuur: 
 
Mw. Jansen merkt op dat de rijksbestuursleden vanuit het rijk geen mandaat hebben 
ontvangen om de financiële jaarstukken vast te stellen. Zij informeert of er een zienswijze 
van het rijk bekend is. Dhr. Boessenkool antwoordt dat de zienswijze vanochtend 
ontvangen is. Dit is daarmee gedekt vanuit het rijk. 
 
Dhr. Strijk vraagt naar de redactionele opmerkingen over de IT lasten. Dhr. Boessenkool 
antwoordt dat dit als een toelichting beschouwd moet worden. Hij heeft geen wijziging 
gebracht. 
 

  
5. Utrecht 900 jaar  
• Viering 900 jaar stadsrechten 2 juni 2022 activiteiten HUA (bijlage 5)    ter informatie  

Het bestuur neemt kennis van de memo over de voorbereidingen voor de viering van Utrecht 
900 jaar. 
  

6. Rondvraag   
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 14-06-2021 
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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 maart 2021 wordt met een 
enkele wijziging vastgesteld. 

2021 
14 juni 

 ja 

2 Het AB stemt in met de volgende punten: 
 
Instemming om zo snel mogelijk van start te gaan met het 
verkennen van een volwaardig alternatief voor de e-depot 
voorziening van het Nationaal Archief, inclusief de 
financiële en organisatorische consequenties. 
 
Hierbij samen op te trekken met de andere RHC’s waar een 
gezamenlijk aan te besteden oplossing de voorkeur geniet. 
 
De Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht verzoeken 
Het Utrechts Archief om een start te maken met het 
opstellen van een verkenning naar de gevolgen van de 
uittreding van OCW voor de partners van de 
Gemeenschappelijke Regeling Het Utrechts Archief. 
 
 
De uitkomsten van deze verkenning voor te leggen in de 
najaarsvergadering van het bestuur. 
 

2021 
15 maart 

 ja 

3 Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarrekening 2020 met 
accountsverslag 2020, de Ontwerp Programmabegroting 
2022-2025, de Kadernota 2021 doorwerkend naar 2022, 
en de 1e Berap 2021 met de gemaakte opmerkingen vast.  
 

2021 
14 juni 

 ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actielijst AB vergadering HUA d.d. 14-06 -2021  
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Volgnr. Acties d.d. 
vergade
ring 

Actie 
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 wethouder Klein, zal datum en tijdstip 
opties voor voorjaar 2020 doorgeven aan HUA voor een 
uitnodiging. 

2018 
24/9 

CK 
 
 
Bestu
ursad
viseu
r 
weth
ouder 
Klein 

In 
afwach 
ting van 
datum 
opties 
voorjaar 
2020 

2 Het bestuur zal begin juli uiterlijk, via de mail een 
aangepast plan van aanpak ontvangen (besproken op 
ambtelijk niveau) en in beginsel via de mail accorderen. Als 
er evt. aandachtspunten zijn, zal gekeken worden hoe daar 
het beste mee omgegaan zou kunnen worden. 
 

2021 
14 
juni 

CK Ja 
2 juli 
gemaild 

 
 
 
 
 


