Verslag 70e interne FR CTW vergadering d.d. 21 maart 2006
Aanwezig:
Afwezig:

5

Lutters (Voorzitter), Tillema, Haagsma, Reuser, Topper, vd Voort, vd Meer, de
Kort (vanaf 13:13), Cannegieter (notulist)
Geen

1 & 2 Opening en aanwezigen
Lutters opent de interne FR vergadering om 12:38.
3. Vaststellen agenda

10

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Correspondentie

15

20

Lutters heeft informatie gekregen van Ray Klumpert over de fietsenstallingen maar zal dit bespreken bij het
agendepunt ‘Vastgoed’.
Reuser heeft een mailtje ontvangen van Frank Possel. Hij gaat voor CC de UR in en wil graag een keer bij
een FR-vergadering aanwezig zijn om een indruk te krijgen van wat speelt. De FR wil dit wel, maar dan bij
een interne vergadering. Reuser zal dit doorgeven.
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen

25

6. Notulen van vorige vergadering
Notulen van de 69e FR-intern worden tekstueel behandeld, opmerkingen worden doorgevoerd. Naar
aanleiding van de notulen wordt AP A17 toegekend aan Lutters.

30

7. Decaan

35

Lutters meldt dat er een gesprek is geweest met een kandidaat voor de functie van decaan van CTW, de
identiteit van de persoon wordt nog geheim gehouden. Het was een goed gesprek en er is een positief advies
gegeven door de FAC. Nu moet het CvB een beslissing nemen over de kandidaat. Verwacht wordt dat als
alles goed gaat er voor de zomer een nieuwe decaan is.
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8. Voorlichtingsdagen
Lutters meldt dat de positie van voorlichtingscoördinator komt te vervallen. Het is daarom van belang dat er
aankomende vergadering met de decaan overlegd wordt hoe de voorlichting vorm gaat krijgen binnen de
faculteit. De FR is in ieder geval van mening dat dit niet uit handen gegeven moet worden aan Bureau
Communicatie. Cannegieter wil dan meteen vragen hoe de wetenschapsvoorlichting binnen de faculteit
geregeld gaat worden.
9. Vastgoed
Vd Voort meldt dat het gesprek met Florijn positiever is geweest dan verwacht. Hij erkent dat er zaken mis
zijn gelopen met de communicatie en hij vertelde dat hij dit wil verbeteren. Hij wil daarbij graag de hulp van
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de FR om zaken duidelijk te communiceren en ook om duidelijk te maken dat sommige beslissingen (zoals
het verplaatsen van de parkeerplaats) al goedgekeurd zijn door de faculteitsmedewerkers en dat dit niet meer
veranderd kan worden.
Vd Voort en Tillema hebben een lijst opgesteld met vragen van CTW-medewerkers en zullen deze
communiceren met BR zodat Florijn deze kan beantwoorden. De FR behandelt de vragen en vult ze waar
nodig aan.
Fietsen
Florijn en Klumpert spreken elkaar tegen wat betreft de plaats van de fietsenstallingen. Of er nu stallingen
aan de achterkant komen of alleen aan de voorkant is niet duidelijk. Besloten wordt om Klumpert een keer op
opheldering te vragen
Daarnaast vraagt de FR zich af of er rekening gehouden wordt met de groei van het aantal studenten in het
gebouw, en met de doelstelling van het CvB om het aantal studenten aan de UT te verhogen naar 10.000.
Tot slot is er nog de vraag of de fietsenstallingen een overkapping moeten krijgen. Er is aan Plegt gevraagd
of hij een enquête wil uitvoeren, maar aangezien alternatieven niet duidelijk zijn, lijkt het hem niet slim om
die enquête al uit te voeren. Hij wil eerst meer duidelijkheid.
Toegang gebouw
De FR heeft hier geen vragen betreffende vastgoed. Wel over hoe de toegang voor studenten geregeld wordt
nu er een nieuw pasjes systeem is ingegaan. Dit wordt doorgeschoven naar de vergadering met de decaan.
Vijver
Veel medewerkers zijn geïnteresseerd in de specificaties van de vijver. Deze zullen gevraagd worden.
Parkeren
De FR wil graag weten hoe het met de plannen staat om een extra parkeerplaats aan te leggen bij het WOTterrein.
Nieuwbouw
De FR wil weten of de Meander een eigen hoofdingang krijgt of dat medewerkers die in de Meander werken
hun fietsen ook bij de Horst-fietsenstalling moeten zetten.
Kantine
De FR vraagt zich af of de kantine groot genoeg is om alle medewerkers te faciliteren als de Meander ook
gebruik gaat maken van de kantine in de Horst.
Algemeen
De FR is benieuwd of er een tijdsplanning gegeven kan worden zodat duidelijk is wanneer onderdelen klaar
zijn. Verder vraagt Topper of er nog een speciale studie-hal komt, deze vraag wordt doorgeschoven naar de
vergadering met de decaan.
10. Aandachtspunten

90

Lutters concludeert dat de FR al met veel zaken bezig is gegaan.
11 & 12. Onderwijs en Onderzoek

95

Geen
13 & 14. Wvttk & Rondvraag
Geen

100

15. Actiepunten

Nr
A2
A5
A7

Onderwerp
Navragen geen sponsering Solar Team
Verzoek besluitenlijst indienen bij Ticheler
Opstellen interne jaarcirkel

A12
A14

Dossiervorming op de agenda voor een overlegvergadering
Verzoek kennismaking Decaan

A16
A17
A17

Langs BOZ CiT voor mail inschrijfperiode
Kollen uitnodigen ivm personeelsdossier
Aan Frank Possel doorgeven dat hij langs kan komen bij een
interne FR vergadering
Vragen aan decaan :
- Hoe (wetenschaps)voorlichting vorm gaat krijgen
- Hoe toegang voor studenten geregeld wordt met
nieuwe pasjes.
- Of er een studie-hal gebouwd gaat worden.

A19

Vergadering wordt gesloten om 14:15
105

Deadline

Na benoeming
nieuwe decaan

Wie
FR
FR
Lutters en
Topper
Lutters
Lutters
Topper
Lutters
Reuser

