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3. Rapport visitatiecommissie Functioneel Beheer  (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van de bevindingen en 
aanbevelingen in het rapport van de visitatiecommissie functioneel beheer d.d. 4 
november 2016 en besluit het rapport vast te stellen.  
Het college mist in het rapport concrete aanwijzingen voor implementatie van de 
geformuleerde aanbevelingen. Ook moet nog duidelijk worden gemaakt wie voor 
deze acties verantwoordelijk gemaakt dient te worden. Bult zal de externe 
voorzitter van de visitatiecommissie, dhr. Jungerius, uitnodigen om hierover een 
advies te doen. Vervolgens moeten de te nemen acties geconcretiseerd worden en 
zal bespreking in de UCB plaatsvinden. 
 

 
 

4. Presentatie Behoeftenonderzoek Catering  (agendapunt 5) 
Het College besluit kennis te nemen van de uitkomsten van een 
Behoeftenonderzoek Catering onder drie doelgroepen op de UT: internationale 
studenten; Nederlandse studenten en medewerkers. 
Het behoeftenonderzoek catering wordt jaarlijks gedaan. Een trend is hier niet in te 
ontdekken. Ook bieden de uitkomsten van het onderzoek niet direct handvatten 
voor een wijziging van de aanbesteding. Een extern bureau zal in de arm genomen 
worden om de vertaalslag naar aanbevelingen te maken.  
 

 
 

5. Conceptbegroting 2017-2020  (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur stelt de Conceptbegroting 2017-2020 vast, met 
inachtneming van de gemaakte opmerkingen. 
 

 

6. Concept jaarplan ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017  (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit het concept jaarplan Ontwikkeling vastgoed en 
huisvesting 2017-2021 aan UR en RvT ter instemming voor te leggen. 
 

 
 

7. Wijziging BBR  (agendapunt 8) 
Het College van Bestuur bespreekt aan de hand van de begeleidende presentatie 
het voorliggende concept-BBR met bijbehorende stukken en bespreekpunten. 
Op grond van de bespreking in het CvB worden bovenstaande stukken verder 
gereed gemaakt voor bespreking in de URaad van 14 december 2016. 
 

 

8. Verslag CvB vergadering d.d. 07-11-2016  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 07-11-
2016 goed te keuren.  
 

 

9. Convenant vluchtelingen stichting UAF-UT  (agendapunt 11) 
Het College van Bestuur besluit het convenant met de UAF goed te keuren.  
 

 

10. Agendering internationalisering UR  (agendapunt 12) 
Het College van Bestuur besluit de bijgaande stukken te agenderen voor de UR 
cyclus in december (commissie SI).  

 

 


