
 
 

Adviesmemo  
 
Onderwerp 
Verslag over het toezicht op het informatiebeheer in 2021 van de archivaris aan het bestuur BghU. 
 
Ter kennisname vaststellen 
- 
 
Inleiding/ probleemstelling 
Het Utrechts Archief (HUA) heeft als toezichthouder in een jaarverslag de voortgang van het archiefbeheer 
bij BghU voor het jaar 2021 in hoofdlijnen beoordeeld. In dit jaarverslag stipt HUA met een zogenaamde 
stoplichtrapportage de stand van zaken aan, waarbij sommige punten al meerdere jaren in het verslag 
terugkomen.  
 
Het jaarverslag over het toezicht op het informatiebeheer in 2021 van Het Utrechts Archief bij BghU 
handelt over het jaar 2021 en vertoont een aantal overeenkomsten met het verslag van 2020, dat op 1 juli 
2021 aan het bestuur is voorgelegd. Echter, een aanzienlijk aantal verkeerslichten welke voorheen op 
rood stond, staan in het jaarverslag van 2021 inmiddels op oranje of groen.  
 
Zo staan de punten 2016-1 en 2017-2 inmiddels op groen - respectievelijk de Beheersregels 
Informatiebeheer BghU en het aangepaste Mandaatregister, die op 1 april 2021 aan het bestuur werden 
voorgelegd en bekrachtigd. De teneur van het verslag over 2021 is meer van positieve aard, omdat Het 
Utrechts Archief op de hoogte is van en nauw wordt betrokken bij de ontwikkelingen die sinds januari 
2021 gaande zijn. Het zijn ontwikkelingen die tegemoet komen aan de aanbevelingen uit het jaarverslag. 
 
In 2021 heeft een analyse de risico’s ten aanzien van het archiefbeheer in kaart gebracht en tevens 
gerangschikt op prioriteit. Dit raakt de punten 2016-2, 2017-1 en 2017-4 uit het jaarverslag, die van rood 
naar oranje zijn gegaan. Door het opstellen van een capaciteitsplan ging ook aanbeveling 2017-6 van 
rood naar oranje. Dit bevestigt dat BghU in het archiefbeheer progressie boekt, maar ook dat er nog 
stappen moeten worden gezet. Daarom zullen in 2022 de aanbevelingen 2017-5 en 2021-1 aandacht 
krijgen.  
 
Beoogd effect 
BghU wil graag voldoen aan de eisen die de toezichthouder aan het archiefbeheer stelt. Met het opstellen 
van beheersregels, de risicoanalyse en het capaciteitsplan heeft BghU het informatiebeheer een stevig 
fundament gegeven. Het opstellen van een kwaliteitssysteem en een informatiebeheersplan zal het 
informatiebeheer nog verder verstevigen. In het opstellen van deze documenten is externe ondersteuning 
ingezet, aangezien BghU betreffende kennis niet in huis heeft.  
 
Financiën 
Nvt, ondersteuning voor de archieftaken betreft een structurele kostenpost in de begroting sinds 2022 
welke toereikend wordt geacht. Hierover wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages. 
 
Risico’s  
- 
  
Bijlagen 

1. Verslag over het toezicht op het informatiebeheer in 2021 van de archivaris aan het bestuur 
BghU. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 oktober 2022, 
 
 
 
 
De voorzitter,      De secretaris,  
J.C.H. Haan      M. Vrisou van Eck 


