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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 6 december 2010 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 29 november 2010 wordt vastgesteld. 

 
2. Begroting 3TU (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur stelt, conform het besluit van het Dagelijks bestuur van de 
3TU-federatie, kE 170 ter beschikking ten behoeve van de door het 3TU-DB op 19-
11-2010 vastgestelde begroting 2011. 

 
3. Verkoop gebouw 46 (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit de verkoopovereenkomst en de akte vestiging recht 
van erfpacht en recht van opstal van gebouw 46, de “Cleanroom”, conform 
bijgesloten concept overeenkomsten goed te keuren en te ondertekenen. Met dien 
verstande dat in de concept overeenkomst de koopprijs van Perceel A nog op kE 50 
moet worden gesteld. 

 
4. Contractverlenging vertegenwoordiging UT in China (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit tot ondertekening van het contract met Dhr. Chang 
Zheng betreffende de UT vertegenwoordiging in China voor een periode van 5 jaar, te 
beginnen op 01-01-2011. In deze periode wordt de aanstelling jaarlijks stilzwijgend 
verlengd na inhoudelijk en financiële rapportage van het afgelopen jaar aan S&C. De 
kosten die samenhangen met het contract komen voor de helft ten laste van de 
begroting ITC en voor de andere helft ten laste van de begroting S&C. 

 
5. Samenwerking met FC Twente ’65 BV (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst 
Universiteit Twente en FC Twente ’65 BV en met de onderliggende 
Parkeerovereenkomst. 

 
6. Regeling adjunct-hoogleraren (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur besluit de Nieuwe Uitgangspunten Hooglerarenbeleid en de 
Regeling Adjunct-hoogleraren vast te stellen. 

 
7. Open access beleid bij de Universiteit Twente (agendapunt 8) 

Het College van Bestuur besluit het bestuurlijk commitment voor Open Access uit te 
laten werken in een operationeel beleid dat wordt vastgesteld na bespreking in het 
UMT. Auteurs zouden dan verplicht gesteld worden de gegevens (metadata) van hun 
publicaties samen met de auteursversie ervan direct na acceptatie aan te leveren aan 
het instellingssysteem voor onderzoeksinformatie. 

 


