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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 03-10-2016 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 

2. Financiële borging Holland Scholarship  (agendapunt 3) 
Het college besluit akkoord te gaan met de deelname aan de Holland Scholarships 
voor studiejaar 2017-2018 en de daaraan gekoppelde matching door de UT van in 
totaal k€ 43.125. Het Holland Scholarship kan in 2017-2018 voor zowel BSc als 
MSc programma’s worden ingezet. Het toekennen van deze beurs voor de BSc 
programma’s is nog niet eerder gedaan en is bij wijze van pilot. 
 
 

 

4. Organisatie-inrichting campus en huisvesting  (agendapunt 5) 
Het CvB heeft het advies van de stuurgroep (voorkeur cf Turner voor scenario 1B, 
‘Integraal, maar zonder strategie’) overgenomen en hierover advies aan SU, 
diensten en UCB gevraagd. 
De ontvangen adviezen ondersteunen de voorkeur voor scenario 1B. Het College 
is dan ook voornemens dit scenario 1B vast te stellen om te laten uitwerken in een 
organisatiewijzigingsvoorstel, daarbij natuurlijk rekening houdend met de 
verschillende aandachtspunten. Aan de UR wordt advies gevraagd over dit 
voornemen. Het UCB-advies zal worden nagestuurd. 
 
 

 
 

5. Fraunhofer Project Center   (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit:  
1. Een strategische samenwerking aan te gaan met de Fraunhofer Gesellschaft in 
de vorm van een ‘Fraunhofer Project Center’. Zodra de 
samenwerkingsovereenkomst naar tevredenheid is uitgewerkt zal tot ondertekening 
worden overgegaan.  
2. In afwachting van een samenwerkingsovereenkomst die naar tevredenheid is 
uitgewerkt, het Fraunhofer Project Center ter advisering aan de UR voor te leggen.  
Het college merkt op dat in het UR-agendaformulier opgenomen moet worden dat 
er nadere afspraken moeten worden gemaakt over de organisatie, begroting en 
uitvoering van het Fraunhofer Project Center binnen de UT en dat er op dit moment 
gewerkt wordt aan een vernieuwde versie van het business plan. 
 

 

 Vertrouwelijke afstempunten  (agendapunt 7) 
g) Vervolg programma Living Smart Campus 
Bult geeft aan dat er op korte termijn namens het CvB een nieuwe call uit zal gaan 
voor ideeën rondom Living Smart Campus.  
 
j) Verlenging contract Absolutely Fresh 
Het college bespreekt de mogelijkheden voor het verlengen van het contract met 
Absolutely Fresh en gaat akkoord met het voorstel zoals voorligt. In het verlengde 
hiervan ziet het college graag dat er een juridisch expert in de arm genomen wordt 
met kennis van de nieuwe Omgevingswet om samen met de gemeente een nieuwe 
milieuvergunning en bestemmingsplan voor de UT te ontwikkelen.  
 
 

 
 

6. Verslag CvB vergadering d.d. 26-09-2016  (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 19-09-
2016 goed te keuren.  
 
 

 
 
 

7. Career Service  (agendapunt 9) 
Het College van Bestuur bespreekt deze notitie graag in aanwezigheid van 
Brinksma op 11 oktober a.s.  
 
 

 



(Besluiten CvB vergadering d.d. 3 oktober 2016) 

8. Evaluatie UCT ter info aan UR  (agendapunt 10) 
Het CvB bespreekt de evaluatie en bijgevoegde business case van het UCT en ziet 
graag dat er in het agendaformulier duidelijker in wordt gegaan op de kritische 
kanttekeningen van de UR (zoals geplaatst in haar brief met kenmerk UR 14 – 184, 
d.d. 11 december 2014) en het eerder gedane beurzen commitment (ten laste van 
de begroting van EWI).  
Daarnaast merkt het college op dat de toon van de notitie wat neutraler van aard 
mag zijn. Na doorvoering van deze opmerkingen kan de memo en bijgevoegde 
business case ter informatie naar de UR gezonden worden. 
 

 

   
 


