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3. Benoeming directeur FEZ  (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit mevrouw drs. P. Mulder-Deelen RA, te benoemen 
tot directeur Financiële en Economische Zaken van 1 mei 2017 tot 1 mei 2018.   
 
 

4. Benoeming directievoorzitter Novel-T  (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit drs. J. Beernink te benoemen als directeur van het 
UT InnovationLab en (later) HTT. Op basis van gemaakte afspraken tussen de 
Founders van Novel-T, benoemt de RvT van Novel-T de heer Beernink formeel in 
zijn positie als directievoorzitter van Novel-T. 
 
 

6. TOM kwartaalrapportage Q2 2016-2017  (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur neemt kennis van de conceptversie van de TOM 
kwartaalrapportage kwartiel 2 cursusjaar 2016-2017 en besluit deze rapportage te 
agenderen voor de vergadering van het CvB en Decanen op 12 april om deze 
vervolgens ter informatie te delen met de Universiteitsraad. 
 
 

9.  Voorstel Aanbesteding Arbodienstverlening  (agendapunt 10) 
Het College van Bestuur besluit om de inzet van bedrijfsartsen en 
bedrijfspsychologen aan te besteden volgens de procedure sociale en andere 
specifieke diensten conform het voorstel van de projectgroep Arbodienstverlening. 
Voor de aanschaf van een verzuimtool wordt een apart inkooptraject gestart. 
 
  

10. Verslag CvB vergadering d.d. 27-03-2017  (agendapunt 13) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 27-03-
2017 goed te keuren.  
  
 

11. Aanleg multiveld op manegeveld  (agendapunt 14) 
Het College gaat akkoord met het voorliggende voorstel voor renovatie van het 
manegeveld, behorend bij de outdoor faciliteiten van het Sportcentrum. 
De SU is betrokken bij het voorstel en ondersteunt dit.  
De eenheid Campus wordt verzocht om in een volgend voorstel ook de 
onderhouds- en exploitatiekant te beschrijven.  
 
 

12.  Marie Sklodowska-Curie Actions MSCA Individual Fellowships@UT  
(agendapunt 15) 
Het College van Bestuur besluit kennis te nemen van de Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA) Individual Fellow Strategy plannen en dit document ter 
behandeling voor te leggen aan het CvB-decanen op 12 april a.s.  
 
 

 


