Verslag 62e interne FR CTW vergadering, vooroverleg, d.d. 11 oktober 2005
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:
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Lutters (Voorzitter), Tillema, Haagsma, Reuser, Topper, vd Voort, vd Meer, de
Kort, Plegt, Cannegieter
Reuser

1.Opening.
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:40.
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2. Notulen van vorige vergadering
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Er worden enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd door Cannegieter.
Verder worden er enkele punten veranderd in de notulen:
- pagina 1, de agenda wordt voortaan doorgestuurd naar de U-raad
- regel 31: “niet mag” wordt veranderd in “niet de standaard procedure”
3. Voorbereiding vergadering met de decaan.
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De begroting staat op de agenda van de aansluitende vergadering. Van te voren wordt afgesproken dat we alle
punten verdelen onder elkaar en dat Lutters tijdens de vergadering bijhoudt of alles aan bod komt.
De vragen met bijbehorende vraagsteller:
Vooraf zal door Tillema worden gevraagd wat de status is van Van Maarseveen als waarnemend decaan.
Baten
- Waarom is het strategisch budget zo veel lager?
- Waarom staan de bedragen 2e gs plaatsen, EU-kader plaatsen en 3e gs plaatsen jaar bij B20 t/m B22 onder
de 1e geldstroom vernoemd? (Topper)
- Klopt het dat B16, 475 gesplitst is in B49 en B50? (Topper)
- Wat valt onder overige kosten opbrengsten? (Tillema)
- B32 2e geldstroom (internationaal), waarom staat dat onder 3e gs? (Reuser)
Lasten
- Is er een interim decaan opgenomen in de begroting? (Topper)
- De energiekosten zouden heel hoog zijn dit jaar, maar dat blijkt niet uit de begroting, hoe zit dat? (Lutters)
- We willen zeker weten dat de vijver die voor de Horst-toren is gepland door de universiteit wordt betaald en
niet de faculteit.
- L49 Hoe in de toekomst om te gaan met bezuinigingen en hoeveel is er bezuinigd? (Van der Voort)
- De algemene vraag: hoe staan we ervoor?
Verder is het van belang dat we de meerjarenbegroting te zien krijgen dit omdat het meerjarenplan hierop
gebaseerd moet zijn.
Het jaarplan is, zoals eerder besproken, in de 61e vergadering niet naar behoren. Lutters herhaalt nog kort wat
uit de 61e vergadering is gebleken met betrekking tot het jaarplan. Wanneer we het jaarplan afkeuren en
voorstellen het plan samen te schrijven zou ons adviesrecht op het einde van het traject drastisch worden
verkleind omdat het ongeloofwaardig is je eigen plannen af te keuren. Daarom wordt besloten geen advies uit
te brengen en voor te stellen dat we fungeren als een soort klankbord bij het opstellen van het jaarplan 2007.
Een mogelijkheid is om bijvoorbeeld bij elke vergadering met de decaan een hoofdstuk te behandelen.
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Verder wordt besloten om wel nog even aan te geven wat er volgens ons schort aan het jaarplan.
- De algemene uitstraling van het stuk is onder de maat.
- De performance indicator is niet te begrijpen en staat op de verkeerde plaats.
4. Aandachtspunten FR 2005-2006
De lijst met aandachtspunten wordt nog aangevuld met de volgende punten.
Onder veiligheid:
- De verlichting op de campus.
- Ontvangst bij de receptie.
Verder:
- Reuser merkt op dat een afkortingenlijst misschien een aandachtspunt is. Lutters zegt dat er al een
afkortingslijst is. Reuser kan dit het beste even navragen bij de rondvraag tijdens de vergadering met de
decaan.
- Punt voorlichting uitsplitsen in intern en extern.
- Strategienota.
- Punt medezeggenschap splitsen in zichtbaarheid en relatie met OLC’s en U-raad.
5. WVTTK
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Er wordt uitgelegd wat het 7de kaderprogramma is. Dit heeft te maken met grote geldbedragen vanuit de EU.
Belangrijk is om mensen van de UT in Brussel te hebben met goede contacten om veel geld en onderzoek uit
deze kader programma’s te halen.
Haagsma merkt op dat de communicatie tussen de studieverenigingen van IO en WB met de
opleidingsdirecteur niet optimaal is. Topper merkt op dat de communicatie tussen de studievereniging van
CiT en haar opleidingsdirecteur wel goed verloopt.
13.40 Haagsma en Cannegieter verlaten de vergadering
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7. Rondvraag en sluiting
Geen
Vergadering wordt gesloten om 13:45

