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ALGEMEEN BESTUUR 

Verslag bestuursvergadering AB van HUA op 16 maart 2020 van  

14.00 – 14.30 uur 

_______________________________________________________________________ 

 

Datum: maandag 16 maart 2020 

Locatie:        Telefonisch in verband met de coronavirus maatregelen 

Tijd:             14.15 uur – 15.00 uur 

Plaats:          Telefonisch 

Gasten:         dhr. L. Boessenkool 

Aanwezig: dhr. V. van der Burg, mw. I. Jansen, mw. C. Keijsper, dhr. R. van Muilekom, 

mw. L. Voortman 

Afwezig:       mw. A. Klein (voorzitter), dhr. R. Strijk 

Notulist: mw. K. Fokken 

 
________________________________________________________________________ 
  
 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 16 maart 2020. 

  

1. Opening en mededelingen 

In verband met de Coronamaatregelen vergadert het bestuur telefonisch. 

 

De vice voorzitter dhr. Van der Burg opent de vergadering. 

De voorzitter mw. Klein heeft een bericht van verhindering gestuurd. Dhr. van der Burg 

neemt het voorzitterschap van haar over. 

 

Dhr. Robert Strijk brengt zijn inbreng via dhr. Van Muilekom in. 

 

2. Mededelingen:  

• Mw. Keijsper heeft het AB en DB geïnformeerd over haar valpartij begin februari. Zij 

is inmiddels weer uit het gips en, met enige reserve, weer mobiel. Dankzij het digitaal 

werken en de medewerking van het MT heeft zij deze periode vanuit huis door kunnen 

werken. Zij spreekt haar grote waardering uit voor de waarneming door dhr. 

Boessenkool. 

• Maatregelen corona virus: het kabinet heeft in een persconferentie van 15 maart 

nieuwe maatregelen aangekondigd. De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 

april 2020. In verband met de maatregelen is de herdenking van het tramincident op 

16 en 18 maart, waarbij stukken getoond zouden worden in de expozaal, afgelast. Na 

de coronacrises zal hierover afgestemd worden met de gemeente Utrecht. 

• Een aanvraag voor e-Depot is opnieuw ingediend voor de voorjaarsnota van de 

gemeente Utrecht. Wordt vervolgd. 

• Over de voortzetting van de samenwerking met de gemeente Nieuwegein: op 1 juli zal 

er besloten worden in de keuze van de samenwerkingsvorm. HUA hoopt op toetreding 

tot de GR per 1 januari 2021.  

• De afbouw van de samenwerking Het Flevolands Archief loopt volgens plan. 

• Het SUM werkt aan een plan voor een ‘historisch museum 2.0’ om het erfgoed in 

Utrecht te verbinden en zichtbaar te maken. Het streven is om bij het 900 jaar jubileum 

van de stad Utrecht in 2022 een eerste resultaat te hebben. 

• Op 19 maart vindt de Zembla uitzending over de atlas Munnicks van Cleeff plaats 

waarvoor HUA is geïnterviewd. 

 

 

3. Verslag en actiepunten vergadering Algemeen Bestuur d.d. 9 december 2019 

 

Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 

december 2019 wordt met een enkele wijziging vastgesteld. 
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4. Binnengekomen en verzonden stukken 

 

Het bestuur neemt kennis van de binnengekomen en verzonden stukken. 

 

 

5. Update brief Minister Slob: 

Gewacht wordt op het verslag van 4 maart van het gesprek van de delegatie bestuurders 

RHC’s met minister Slob. Mw. Voortman was hier namens HUA bij aanwezig en geeft een 

terugkoppeling van dit overleg aan het bestuur. De volgende punten zijn met de minister 

besproken. 

- De visie van het rijk op de reden van terugtrekking (nog niet geformuleerd) 

- De delegatie heeft zwaar benadrukt bij de minister dat het van belang is om hier 

samen met de RHC’s  uit te komen om het ook goed door de Kamer te krijgen. Niet 

uit elkaar laten spelen is de intentie.  

- Het ministerie gaat ervan uit dat er verschillende benaderingen zijn per RHC en dat 

voor alle RHC’s een ander traject mogelijk is. Dat lijkt een andere opzet te zijn dan 

de lijn van de overleggen van de voorbereidingscommissie met OCW waarbij er naar 

een gezamenlijke oplossing voor alle RHC’s wordt gestreefd. 

 

Mw. Keijsper zal de bevindingen van de bestuursdelegatie meenemen in de 

voorbereidingscommissie. 

 

Het bestuur verzoekt mw. Keijsper om mw. Edith Scholten uit te nodigen in Utrecht voor een 

gesprek met het AB.  

 

Zodra het verslag van 4 maart ontvangen is zal dit worden doorgestuurd naar de 

bestuursleden. 

 

 

6. Speerpunten Meerjarenbeleidsplan HUA 2021-2024  

Mw. Keijsper bespreekt met het bestuur de speerpunten van het MJBP. 

In verband met de Coronamaatregelen moet de sessie op 31 maart met de medewerkers voor 

de input op het MJBP worden verplaatst waardoor het proces enige vertraging op kan lopen.  

 

Dhr. Van Muilekom geeft inhoudelijk goedkeuring en vraagt om deze speerpunten goed te 

vertalen naar een begroting. Mw. Keijsper antwoordt dat dit het geval is. 

 

Mw. Voortman heeft de input namens de gemeente al meegegeven aan mw. Keijsper.  

 

Het streven is om de concept versie van het MJBP voor de DB vergadering van september ter 

goedkeuring in te dienen. De definitieve versie zal dan voor de DB vergadering van december 

ter vaststelling worden ingediend. 

 

 

7. Concept Investeringsvoorstel Digitale Innovatie en Toegankelijkheid (DiTo) 

 

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. 

 

 

8. Ondermandatering taken en bevoegdheden 

 

Het Algemeen Bestuur stemt in met de ondermandatering taken en bevoegdheden.  
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9. Concept Jaarbericht 2019 en bezoekcijfers 2019  

Met complimenten voor de bereikte resultaten van afgelopen jaar neemt het bestuur kennis 

van het jaarbericht en de bezoekcijfers en constateert naar tevredenheid dat met de 

vernieuwde expo HUA nog beter zichtbaar is geworden. 

 

 

10. Aanwijzingsbesluit archivarisrol 

 

Het bestuur neemt kennis van het aanwijzingsbesluit archivarisrol. 

 

11. Rondvraag: 

 

Mw. Keijsper stelt het bestuur op de hoogte van het feit dat in het kader van de opening van 

de nieuwe Openbare Bibliotheek op de Neude, in samenwerking met de bibliotheek en Het 

Utrechts Archief een boek is gemaakt over de geschiedenis van de Neude. Helaas is de 

presentatie van het boek tijdens de opening van de Openbare Bibliotheek op 13 maart 

geannuleerd vanwege de coronacrises. 

 

De vicevoorzitter sluit de vergadering. 
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Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 16-03-2019 

 

Volgnr. Besluiten d.d. 

vergadering 
Actie 

voor  
Afge 

handeld 

1 Het verslag met de actiepunten van de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 

december 2019 wordt vastgesteld. 

2020 

16 maart 
 ja 

2 Het Algemeen Bestuur stemt in met het concept 

investeringsvoorstel met de voorwaarde om de 

investeringen zeer nauwkeurig te omschrijven. 

2020 

16 maart 
 ja 

3 Het Algemeen Bestuur stemt in met de 

ondermandatering taken en bevoegheden  

2020 

16 maart 
 ja 

4 Het bestuur neemt kennis van het 

aanwijzingsbesluit archivarisrol. 

2020 

16 maart 
 ja 

 

 
 

Actielijst AB vergadering HUA d.d. 16-3-2019  

 

Volgnr. Acties d.d. 

vergadering 
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 Roos van Straaten/opvolger Ouarda 

Sanhaji zal datum en tijdstip opties voor voorjaar 

2020 doorgeven aan HUA voor een uitnodiging. 

2018 

24/9 
CK 

 

 

Bestuur

sadvise

ur 

wethou

der 

Klein 

In 

afwachti

ng van 

datumop

ties 

voorjaar 

2020 

2 Het bestuur verzoekt mw. Keijsper om mw. Edith 

Scholten uit te nodigen in Utrecht voor een gesprek 

met het AB.  

 

Zodra het verslag van 4 maart ontvangen is zal dit 

worden doorgestuurd naar de bestuursleden. 

2020 

16 maart 
CK  

 

 


