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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 7 juni 2010 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 31-05-2010 wordt vastgesteld. 

 
 

2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 
Het gemandateerd besluit CvB d.d. 07-06-2010 wordt vastgesteld. 

 
Benoeming hoogleraar Maintenance Engineering 
Het College van Bestuur besluit de heer dr.ir. L.A.M. van Dongen te benoemen tot hoogleraar 
Maintenance Engineering. 
Het betreft hier een benoeming op detacheringsbasis vanuit Nedtrain B.V. te Utrecht voor 0,2 fte 
ingaande 1 juli 2010 voor een periode van drie jaar. 

 
3. Financiële eindrapportage kleine projecten en adviezen 2009, VGP’14 

(agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de financiële eindrapportage 
“kleine projecten en adviezen 2009 Vastgoedplan’14”. Voor het jaar 2010 zal een 
budget beschikbaar gesteld worden van k€ 176,7 conform het investeringsschema 
Vastgoedplan ’14, versie september 2009. Het positieve budgetresultaat 2009 van k€ 
56,8 zal binnen het VGP gereserveerd worden ter nadere bestemming door het CvB. 

 
 

4. Samenwerkingsovereenkomst Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark 
Twente (agendapunt 4a) 
Het College van Bestuur besluit in beginsel in te stemmen met de voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente 
tussen de Gemeente Enschede, de Universiteit en de Provincie Overijssel en deze 
overeenkomst zo mogelijk op 17 juni in een gezamenlijke bijeenkomst te 
ondertekenen; tegelijk zal via een brief aan B&W de UT-positie aan de gemeente 
worden verhelderd. 

 
 

5. Mobiliteit UT (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de eenmalige bijdrage van k€ 10 
voor het uitvoeren van een mobiliteitsenquête onder medewerkers en studenten (t.l.v. 
centrale kosten HRM-beleid). 

 
 

6. Informatie- en ICT-plan UT 2010-2014 (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit 
- het Informatie- en ICT-plan UT 2010-2014 vast te stellen, 
- de daarin aangegeven prioritering binnen het projectenportfolio te accorderen, 
- kennis te nemen van het overzicht van gereserveerde budgetten in de 

begrotingen 2010 en bijbehorende meerjarenbegrotingen van de 
projecteigenaren 

- jaarlijks van UIM een herijking van het plan te vragen in overleg met de 
projecteigenaren en de UCB. 
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