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Vragen m.b.t Concept ontwerp programmabegroting 2023-2026 HUA ter zienswijze, kadernota 2022 en jaarstukken 2021 HUA inclusief controleverkla-

ring accountant (nagezonden vanuit SGP) 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

SGP 1 In de jaarstukken lezen we dat de gemeente Utrecht struc-

tureel overleg heeft met de Functionaris Gegevensbeheer 

(FG) vanuit de AVG, de Privacy Officer (PO) en de Chief In-

formation Security Officer (CISO) vanuit Informatiebeveili-

ging en de Informatiecommissaris vanuit de Wet Open 

Overheid, die in juli 2022 van kracht zal worden. Dit  om ie-

ders activiteiten en verslaglegging beter op elkaar af te 

stemmen. Het voornemen is om bij de provincie Utrecht tot 

een soortgelijke samenwerking te komen. Wanneer ver-

wachten we dat dit geregeld is? 

 

Bij de provincie Utrecht bestaat een soortgelijk periodiek overleg: sinds 

2020 is er een overleg tussen de provinciale FG, de provinciale CISO en 

de provinciearchivaris. Dit overleg heeft in 2021-2022 een structureler 

karakter gekregen. In het jaarverslag van de provinciearchivaris over 

2021 zult u lezen dat zijn voornemen is om in het jaarverslag over 2022 

de samenhang met de verslagen van FG en CISO te belichten. Op dit 

moment wordt er een provinciaal contactpersoon Wet open overheid 

(Woo) geworven. Naar verwachting wordt deze vacature dit najaar ver-

vuld. De contactpersoon Woo zal ook aansluiten bij het voornoemde 

overleg om de activiteiten rondom de Woo en verslaglegging goed af te 

stemmen met de FG, CISO en provinciearchivaris. 

 

 2 Is er intussen zicht op een bestuursakkoord met het Rijk in 

voorbereiding op het terugtreden van de Rijksoverheid uit 

de samenwerking? 

 

In 2021 is in een overleg met OCW en een aantal vertegenwoordigers 

namens de RHC’s (bestaande uit bestuursleden en directeuren), voor-

gesteld om zaken rondom de uittreding vast te leggen in een bestuurs-

akkoord. Dit heeft tot op heden nog geen vervolg gekregen. 

 

Daarnaast heeft OCW nog niet officieel de uittreding uit de gemeen-

schappelijke regeling HUA kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur 

van HUA. Derhalve is er ook (nog) geen besluit genomen in het bestuur 

onder welke (rand)voorwaarden de uittreding plaats zal vinden en of 

deze vastgelegd moeten worden in een gezamenlijk bestuursakkoord 

tussen OCW en de RHC’s.  

 

Wethouder Voortman heeft indertijd namens de achterblijvende deelne-

mers in de gemeenschappelijke regeling HUA aan de delegatieleider 

(burgemeester van Haarlem) laten weten dat de juridische en financiële 

impact van de uittreding eerst duidelijk moet zijn, voordat er zaken wor-

den vastgelegd in een bestuursakkoord.  
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De gemeente en provincie Utrecht hebben dit voorjaar in een brief laten 

weten aan staatssecretaris Uslu dat - wat hun betreft - het Rijk niet uit de 

gemeenschappelijke regeling HUA hoeft te treden. Mocht dit toch het 

geval zijn, dan komen alle kosten die aan de uittreding zijn verbonden  

- ook op de langere termijn – toe aan de uittredende partner (commissie 

BEM 20 april 2022, documentnummer UTSP-1517758143-115)  

 

 

 


