Notulen FR vergadering intern d.d. 5 oktober 2010, Z203

1. Opening 13:45
2. Aanwezigen: Marc Masen (vz), Jarne Slot, Brenda van der Linden, Niels Platenkamp, Roy Damgrave, Ruben
Verschoof, JanWillem Hoftijzer (notulen)
3. Vaststellen agenda & notulist
Agenda:
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda & notulist
4. Correspondentie & Mededelingen
5. Notulen interne vergadering
6. Emaillijst
7. Jaarplan 2011 /advies
8. Structuurrapport /advies (bijgevoegd document 10.0756)
9. Reorganisatie Communicatie /advies aan URaad
10. OER 2010/2011 bijeenkomst morgen (zie bijgevoegde emails)
11. Onderwijs
12. Onderzoek
13. FR Communicatie
14. W.v.t.t.k
15. Rondvraag
Agenda wordt vastgesteld, maar wordt niet in deze volgorde behandeld.
4. Correspondentie & Mededelingen
UR‐stukken zijn binnengekomen, verder geen correspondentie of mededelingen
5. Notulen interne vergadering
Geen opmerkingen
6. Emaillijst
Het verzoek om de email‐lijst op orde te brengen wordt aan Genie doorgegeven (actiepunt Genie, inmiddels
heeft Genie de FR‐email‐lijst volledig op orde gebracht, red..)
7. Jaarplan 2011 /advies
Op tafel ligt een ‐ naar aanleiding van een eerste ronde van bezwaren door de FR – aangepast jaarplan. De FR
heeft echter nog steeds een aantal vragen en opmerkingen bij dit nieuwe plan (die hebben onder de FR‐leden
gecirculeerd), de FR zal een selectie van deze vragen deze schriftelijk en gestructureerd aan de decaan
overhandigen. De selectie wordt tijdens de vergadering gemaakt; sommige vragen zijn inmiddels niet meer
relevant, sommige vragen werden meerdere malen gesteld. JanWillem zal naar met als basis deze selectie aan
vragen een brief opstellen met daarin de FR reactie op het aangepaste CTW‐jaarplan (actiepunt JW). De
volgende vragen/opmerkingen zullen worden overgebracht:
• Er bestaat een duidelijk verschil tussen de inhoud van de management samenvatting en het plan zelf.
De samenvatting lijkt geen betrekking te hebben op het stuk dat erop volgt.
• Het deel dat betrekking heeft het ‘risico bestand’ heeft wat de FR betreft niet veel toegevoegde
waarde in dit plan.
• Er wordt in het jaarplan (p.9) melding gemaakt van een toename van de kosten door toedoen van
‘centralisatie’. Zijn dit eenmalige kosten, en waaraan wordt het bedrag besteed? Is de decaan het
ermee eens dat centralisatie juist een kostendaling had moeten opleveren? Vanwaar de stijging, en in
hoeverre is centralisatie – nu de kosten daardoor lijken te gaan stijgen ‐ nog gewenst?
• Ook bij communicatie (p.11) staat dat de kosten toenemen door centralisatie, terwijl ook hier het idee
achter is dat de kosten afnemen. Waarom wordt er dan gecentraliseerd?
• Reserves: in het jaarplan (p.15) worden andere getallen genoemd dan in de begroting (p.6) zelf. Is
daarvoor een verklaring?

8. Structuurrapport /advies (bijgevoegd document 10.0756)
De FR zal positief adviseren ten aanzien van de vacature voor hoogleraar op de beschreven positie. (actiepunt
Marc, inmiddels uitgevoerd, red.)
9. Reorganisatie Communicatie /advies aan URaad
Hierover zal in de hierop volgende vergadering worden gediscussieerd.
10. OER 2010/2011 bijeenkomst morgen (wo. 6 oktober, red.) (zie bijgevoegde emails)
De FR zal niet aanwezig zijn bij de vergadering op 6 oktober, immers zij is bij dit onderwerp geen
belanghebbende. De FR (Marc) zal de UR schriftelijk van haar afwezigheid op de hoogte brengen. De FR is
bovendien geïnteresseerd in de afloop/het vervolg.
11. Onderwijs
Heel kort worden de aantallen eerstejaars die in september zijn aangekomen besproken.
12. Onderzoek
/
13. FR Communicatie
Tijdens een van de volgende vergaderingen zal weer een klein aantal korte artikeltjes worden opgesteld en
opgestuurd aan CTW nieuws, met als doel om de medewerkers en studenten op de hoogte te houden van wat
de FR doet en bespreekt.
12. W.v.t.t.k
/
13. Rondvraag
Brenda stelt voor de vergadering de komende weken te laten beginnen om 12:35 uur. Hiertegen bestaat geen
bezwaar, dus wordt ingevoerd. Het nieuwe tijdstip zal in het volgende kwartiel opnieuw worden overwogen.
Jarne vraagt de vergadering of er ook zou kunnen worden gesproken over onze eigen FR hoofdpunten. Het
antwoord is ja: het punt zal vanaf de volgende vergadering permanent op agenda worden gezet (actiepunt
Marc), en tijdens de vergadering wordt het onderwerp alvast aangesneden.

Einde

Actiepunten:
Zie vetgedrukt

