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BIJLAGE geen ONDERWERP Zienswijze Programmabegroting HUA 

2021-2024 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Op 10 april jl. hebben Provinciale Staten de Programmabegroting Het Utrechts Archief (HUA) 2021-2024 

ontvangen om, indien gewenst, een zienswijze daarop in te dienen. Aangezien deze bevoegdheid binnen de 

provincie gemandateerd is aan Gedeputeerde Staten, maken wij als college gebruik van deze gelegenheid om 

onze zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken.  

 

In dit verband brengen wij graag een aantal noties onder uw aandacht: 

 

We stellen vast dat de ontwerp Programmabegroting 2021-2024 sluitend is, evenals het meerjarenperspectief 

voor de periode 2022-2024. In de jaarstukken 2019 en de Programmabegroting is te zien dat Het Utrechts 

Archief een start heeft gemaakt om ook de provinciale archieven (naast die van de gemeente Utrecht en van 

rijksorganen in de provincie) als historische bron onder de aandacht te brengen. Wij vragen u dit de komende 

periode door te zetten, zodat zowel in de programmering als in de beleids- en financiële stukken van HUA de 

historie en de bronnen van de provincie en de regio meer belicht worden. 

 

Het Utrechts Archief heeft in de ontwerpbegroting de nodige ambities beschreven en vertaald in financiële 

middelen. Wel vragen we HUA om aandacht te blijven geven aan de kwaliteit van de financiële stukken, met 

effectindicatoren die volledig en smart zijn geformuleerd, zodat sturing met deze stukken beter mogelijk wordt. 

 

Door vertraging in het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is het niet mogelijk geweest om de 

financiële vertaling van dit plan in de ontwerpbegroting 2021-2024 op te nemen. We gaan ervan uit dat deze 

financiële vertaling geen gevolgen heeft voor onze bijdrage. We vragen aandacht voor het hanteren van een 

juiste volgorde van beleids- en financiële (P&C-cyclus) stukken.  

 

Door de accountant is een afkeurende verklaring afgegeven voor rechtmatigheid vanwege een onjuiste 

toepassing van inkoopregels. We gaan ervan uit dat de toegezegde verbetermaatregelen hiervoor dit jaar 

worden doorgevoerd.  
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Belangrijke investering voor alle deelnemers van de GR HUA blijft het duurzaam beheren van de digitale 

archieven in het e-depot van HUA. Wellicht ten overvloede vragen wij u nadrukkelijk om de middelen hiervoor 

structureel te regelen bij alle partners.  

 

Het Rijk heeft aangekondigd om in 2024 uit de gemeenschappelijke regeling HUA te treden. Het is van belang 

om bij het ministerie van OCW aan te blijven dringen op een gedegen onderzoek naar de financiële en 

organisatorische gevolgen van deze uittreding voor HUA en voor de overblijvende partners in de GR. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

 


