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ALGEMEEN BESTUUR 

verslag bestuursvergadering AB van HUA op 15 juni 2020 van  

15.15 – 16.30 uur 

_______________________________________________________________________ 

 

Datum: maandag 15 juni  2020 

Locatie:        Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, de Librije 

Tijd:             15.15 uur – 16.30 uur 

Plaats:          Utrecht 

Gasten:         dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering), mw. E. Scholten  

(programmamanager OCW) 

Aanwezig: mw. A. Klein (voorzitter), mw. I. Jansen (telefonisch), mw. C. Keijsper, dhr. R. 

van Muilekom, mw. L. Voortman 

Afwezig:       dhr. R. Strijk 

Notulist: mw. K. Fokken  

 ________________________________________________________________________ 

  

 

Verslag vergadering Algemeen Bestuur van HUA op 15 juni 2020. 

  

1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter mw. Klein opent de vergadering. 

Dhr. Strijk heeft een bericht van verhindering gestuurd.  

 

• Herdenking Vincent van der Burg en opvolging rijksbestuurslid. 

Het bestuur staat stil bij het onverwachte overlijden van het rijksbestuurslid Vincent van der 

Burg die op 29 april 2020 is overleden. 

Mw. Keijsper geeft een kort overzicht van de bestuursperiode van dhr. van der Burg, die al 

vanaf 1998 als rijksbestuurslid aan HUA was verbonden en gekend is als een enorm 

betrokken en deskundig bestuurslid. Mw. Jansen laat weten dat zij Vincent als mentor en 

rechterhand ook erg zal gaan missen. Dat geldt ook voor het bestuur. Het bestuur is met een 

minuut stilte in gedachten bij Vincent van der Burg. 

 

Mw. Keijsper meldt het bestuur dat zij contact heeft met het Nationaal Archief over de 

opvolging van Vincent van der Burg als rijksbestuurslid. Mw. Anja Smit (voormalig 

onafhankelijk bestuurslid) wordt voorgedragen door het rijk. Mw. Jansen heeft inmiddels 

hierover ook contact gehad met mw. Smit. 

Het Rijk gaat de opvolging voorbereiden. Mw. Smit wordt naar verwachting in september tot 

de periode 2024 (uittreding rijk) aangesteld als DB rijksbestuurslid. In de volgende 

bestuursvergadering zal de invulling van de rol van vice-voorzitter worden besproken. 

 

2. Mededelingen   (mondeling)                          ter informatie  

 

2.1. Coronaperiode 

Mw. Keijsper geeft een korte update over de coronaperiode bij Het Utrechts Archief. 

 

2.2 Claim e- depot project gemeente Utrecht- uitstel voorjaarsnota gemeente Utrecht 
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3. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Concept verslag en actiepunten 

vergadering Algemeen Bestuur 16 maart 2020 (bijlage 3)           

    ter goedkeuring  

 

Het verslag met de actiepunten van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 16 

maart 2020 wordt vastgesteld. 

 

 

4. Binnengekomen en verzonden stukken              ter informatie 

- Ingekomen brief d.d. 5 maart van Mw. Edith Scholten aan bestuur HUA inzake verslag 

van gesprek op 4 maart van MBVOM met bestuurlijke partners RHC’s over toekomst. 

(bijlage 4.1)  

- Ingekomen brief d.d. 8 april 2020 van de gemeente Nieuwegein aan het bestuur HUA 

inzake samenwerking HUA (bijlage 4.2) 

- Ingekomen mail d.d. 7 mei 2020 van gemeente Utrecht aan bestuur HUA inzake 

raadsvoorstel zienswijze gemeente Utrecht op ontwerpbegroting 2021-2024 Het 

Utrechts Archief (bijlage 4.3) 

Ingekomen brief d.d. 26 mei 2020 van Provincie Utrecht aan bestuur HUA inzake 

zienswijze Provinciale Staten op ontwerpbegroting 2021-2024 Het Utrechts Archief 

(bijlage 4.4) 

- Verzonden brief d.d. 7 mei 2020 (uit 69) aan Edith Scholten inzake standpunt bestuur 

m.b.t. consultatie grondslag in archiefwet voor overgedragen taken aan RHC’s (bijlage 

4.5) 

 

Het bestuur neemt kennis van de ingekomen en verzonden stukken. 

 

 

5. Voornemen uittreding rijk       (mondeling) 

     

In aanwezigheid van mw. Edith Scholten, programmanager OCW. 

- Oplegvel (bijlage 5) 

Mw. Edith Scholten komt de vergadering in en bespreekt met het bestuur het proces 

rondom het voornemen tot uittreding Rijk. 

 

Mw. Scholten geeft een stand van zaken. Met het opstellen van de nieuwe archiefwet blijft de 

grondslag in de archiefwet hetzelfde als voorheen. Volgens de nieuwe archiefwet is een 

archiefbewaarplaats in elke hoofdstad geen verplichting meer. 

 

Het onderzoek rondom e-Depot loopt. Er zijn diverse scenario’s opgesteld die juridisch en 

bestuurlijk bekeken worden. Op 8 juli vindt een overleg met de RHC’s plaats waarin deze 

scenario’s zullen worden besproken. 

Mw. Voortman vraagt of deze coronaperiode iets betekent in de planning. Mw. Scholten 

antwoordt dat de agenda van de ministerraad nu vol zit. Er is sprake van een vertraging in 

het proces met twee tot drie maanden voordat het naar de ministerraad kan. 

Daarbij spelen ook nog de verkiezingen en daaraan verbonden de periode van een 

demissionair kabinet. 

 

Op de vraag wie er nu gaat kiezen voor een scenario en of het 1 of meerdere scenario’s zullen 

worden antwoordt mw. Scholten dat het waarschijnlijk meerdere scenario’s zullen worden. Ze 

hoopt op een vruchtbaar overleg daarover. 

 

Op de vraag hoe het zit het met het maatwerk verhaal antwoordt mw. Scholten dat met de 

provincie Friesland gesprekken gaande zijn omdat zij meer opdrachttaken hebben dan de 

standaard RHC. Daarnaast zijn er RHC’s die geen GR meer kunnen zijn als het Rijk zich 
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terugtrekt. HUA vormt ook een uitzondering omdat zij kerkarchieven en NS-archieven 

beheren. Zo zal er voor meerdere RHC’s maatwerk moeten worden gemaakt. 

In sommige gevallen worden er nieuwe partners gezocht. 

 

Mw. Voortman: op de vraag over het laatste punt uit de brief aan mw. Scholten (vraag: wij 

gaan ervanuit dat afspraken blijven staan, die in het verleden zijn gemaakt door 

bestuursorganen met het Nationaal Archief etc..) is het antwoord dat de afspraken en de 

besluiten van een RHC gewoon blijven staan. 

 

Mw. Voortman: blijft spelen met de vraag waar dit hele proces eigenlijk toe dient. Die 

onzekerheid blijft bestaan. Waarom, welk probleem lossen wij op? Het kost enorm veel tijd en 

onderzoeken, terwijl het wel veel gevolgen heeft.  

Mw. Scholten antwoordt dat de GR voor het ministerie een jas is die niet lekker zit en die te 

veel bestuurlijke capaciteit kost. Het digitale beheer wordt de toekomst en het ministerie kiest 

voor een centralistische beweging. De Rijksarchieven blijven daarnaast analoog in de 

provincies. 

 

Mw. Klein vraagt of er voor het wetsvoorstel nog een consultatie plaatsvindt voordat het 

naar de raad gaat. Mw. Scholten antwoordt dat die consultatie al heeft plaatsgevonden. Er 

komen nog wel consultaties op het archiefbesluit en de regeling. Mw. Klein benadrukt dat 

het zeker van belang is om hierover in contact te blijven. 

 

Dhr. Van Muilekom: in hoeverre kan je de geldstroom knippen (digitaal en papier) en wat 

betekent dat voor beheer in de toekomst? Hoe beleg je de verantwoordelijkheden? 

Mw. Scholten antwoordt dat dit middels Beheerbeschrijvingen zal geschieden en  

Prijscompensatie. Er komt geen herverdeling binnen de RHC’s en er zullen geen meterprijzen 

worden gehanteerd. De aanwas kunnen we becijferen. Het streven is dat het traject eind 

2037 afgerond zal zijn. 

 

Papieren archieven inclusief financiering blijven bij de RHC’s. Dat betekent dat er geen 

bezuiniging voor ons zal plaatsvinden. Het toezicht op overgebracht archief wordt nog 

uitgewerkt en zal naar verwachting in lichte vorm, zoals monitoring zijn. 

 

Mw. Jansen vraagt wat de volgende mijlpaal is in dit traject?  Mw. Scholten: Onderzoek e-

depot. Begin juli is dit gereed is de verwachting. 

 

Met dank aan mw. Scholten verlaat zij de vergadering. 

 

Mw. Voortman zal nog contact opnemen met Jos Wienen en merkt op dat het wel van 

belang is dat IPO en de VNG een lijn blijven volgen. 

 

Dhr. Van Muilekom zal contact opnemen met Sietske Poepjes. 

 

Mw. Keijsper meldt dat inmiddels het Noord Hollands Archief een eigen traject gestart is met 

e-depot voor een periode van 2 jaar.  

 

6. Update voortgang samenwerking Nieuwegein (mondeling) 

Mw. Keijsper meldt dat het vooralsnog een DVO lijkt te worden. Wordt vervolgd. 

 

7. [VERTROUWELIJK TOT NA VASTSTELLING] Financiën     ter vaststelling 

In aanwezigheid van dhr. L. Boessenkool (hoofd Bedrijfsvoering) 

- Oplegnotitie (bijlage 7 )      

- Jaarrekening 2019 (bijlage 7.1)                          ter vaststelling 

- Accountantsverslag 2019 (bijlage 7.1)        ter vaststelling 



 

4 

- Ontwerp Programmabegroting 2021-2024 HUA (bijlage 7.2)    ter vaststelling 

- Kadernota 2020 doorwerkend naar 2021 (bijlage 7.3)     ter vaststelling 

- Oplegnotitie bij 1e Berap (bijlage 7.4)  

- Eerste Berap (bijlage 7.5)         ter vaststelling 

 

Dhr. Boessenkool komt de vergadering in en neemt met de AB leden de financiële stukken 

door. 

 

Vragen/opmerkingen: 

 

Dhr. Van Muilekom: vraagt wat betekent de Corona periode voor de financiën van de 

organisatie en maakt het voor e-Depot iets uit of je achter loopt of niet? 

Dhr. Boessenkool voorziet geen nadelige financiële gevolgen voor de organisatie in verband 

met de corona periode. 

 

Dhr. Van Muilekom verzoekt om bij de opstelling van de financiële stukken graag meer 

scherpte aan te brengen teneinde voor de bestuurder goede sturingsstukken te leveren. Een 

kaderbrief is wenselijk en nodig om een goede begroting op te stellen. 

Dhr. Boessenkool antwoordt dat hij helaas niet kan afwijken van de aangeleverde planning 

en opstelling van de stukken. Dit heeft te maken met het feit dat de GR-systematiek een 

andere werkwijze voert en is afgestemd op de organisatie van provincie en gemeente. De 

terminologie is hetzelfde (een kaderbrief is hetzelfde als een kadernota) en de timing is 

gezien de GR verschillend. Dit kan helaas niet anders. 

Het bijsturen van de begroting kan middels de kadernota en de Beraps. Dhr. Boessenkool 

zal bij knelpunten tijdig rapporteren via deze kadernota en de Beraps en meldt dat er in de 

bestuursvergadering van 14 september een korte tussentijdse rapportage komt. 

 

Mw. Voortman: Verzoekt dhr. Boessenkool om de toelichting (over de nieuwe projecten 

die zijn toegevoegd) uit het oplegvel op te nemen in de 1e Berap en de samenhang 

daartussen. 

 

Ter verbetering van de financiële stukken vraagt zij of kan worden toegelicht hoe we werken 

aan de verbeterslag op de financiële stukken. 

 

Opnemen bij onderdeel e-Depot: gevolgen daarvan opnemen in de 1e Berap. Met name de 

urgentie van de financiering benadrukken.  

 

Over het MJBP: De raad en de provinciale Staten zijn op de hoogte gesteld van het later 

indienen van het MJBP van HUA. 

Mw. Klein laat weten dat er druk is vanuit de raad op het MJBP. Mw. Keijsper antwoordt 

dat het concept MJBP voor de bestuursvergadering van 14 september 2020 zal worden 

ingediend en daarmee ook op tijd voor de raadsvergadering in september ingediend kan 

worden. De planning ligt op schema. 

 

Voor de input voor het MJBP op het gebied van cultuur heeft op 4 juni jl. een goed overleg 

plaatsgehad met de cultuurbeleidsmedewerkers van de Gemeente en de Provincie. 

 

Dhr. Boessenkool zal de effecten indicatoren benoemen in het MJBP. 

 

Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarrekening 2019, het Accountsverslag 2019, de Ontwerp 

Programmabegroting 2021-2024, de Kadernota 2020 doorwerkend naar 2021, en de 1e Berap 

met de gemaakte opmerkingen vast. 
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8. Sluitingsdata HUA 2021 (bijlage 8)           ter vaststelling 

 

Het bestuur stemt in met het voorstel om dit onderwerp niet meer voor goedkeuring via het 

bestuur te laten lopen.  

 

Het bestuur stelt de sluitingsdata voor 2021 vast. 

 

 

9. Rondvraag 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

Besluitenlijst AB vergadering HUA d.d. 15-06-2020 

 

Volgnr

. 
Besluiten d.d. 

vergaderi

ng 

Actie 

voor  
Afge 

handeld 

1 Het verslag met de actiepunten van de vergadering van 

het Algemeen Bestuur van 16 maart 2020 wordt 

vastgesteld. 

2020 

15 juni 
 ja 

2 Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarrekening 2019, het 

Accountsverslag 2019, de Ontwerp Programmabegroting 

2021-2024, de Kadernota 2020 doorwerkend naar 2021, 

en de 1e Berap met de gemaakte opmerkingen vast. 

 

2020 

15 juni 
  

3 Het bestuur stelt de sluitingsdata 2021 vast. 

 

2020 

15 juni 
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Actielijst AB vergadering HUA d.d. 15-6-2020  

 

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 
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