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Kenmerk: 392.584 
 
 
 
 
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 20 december 2010 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 

1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het verslag van de CvB-vergadering d.d. 13-12-2010 wordt vastgesteld. 

 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het gemandateerde besluit d.d. 20-12-2010 wordt vastgesteld. 
 

Benoeming hoogleraar Nanofluidics for Lab on a Chip Applications 
Het College van Bestuur besluit de heer dr. J.C.T. Eijkel te benoemen tot hoogleraar Nanofluidics  for 
Lab on a Chip Applications bij de afdeling Elektrotechniek met ingang van 1 december 2010 voor 
onbepaalde tijd. 
De omvang van de benoeming is vastgesteld op 1.0 fte. 
 
3. Collectieve sluitingsdagen (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit in beginsel in de kalenderjaren 2013-2015 de volgende 
collectieve sluitingsdagen aan te wijzen en ter instemming voor te leggen aan de 
werknemersorganisaties in het OPUT 
• Vrijdag 10 mei 2013 
• Vrijdag 27 december 2013 
• Maandag 30 december 2013 
• Dinsdag 31 december 2013 
• Vrijdag 30 mei 2013 
• Maandag 29 december 2014 
• Dinsdag 30 december 2014 
• Woensdag 31 december 2014 
• Vrijdag 2 januari 2015 
• Vrijdag 15 mei 2015 
• Maandag 28 december 2015 
• Dinsdag 29 december 2015 
• Woensdag 30 december 2015 
• Donderdag 31 december 2015 

 
Als de werknemersorganisaties in het OPUT instemmen met de voorgestelde data, dan wordt 
dit besluit geacht definitief te zijn. 

 
4. Toekenning stimuleringsfonds (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het advies van het ambassadeursnetwerk, 
waarbij € 47.000 is toegekend aan de aanvraagsters over het budget van 2010. Daarmee is 
het budget 2010 uitgeput. 

 
5. Reactie op brief hoofden BHV (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit de BHV toelagen te handhaven op het huidige niveau en 
hiertoe bijgevoegde brief aan de hoofden BHV vast te stellen.  

 
6. Aanvullende bekostiging VIDI- en VICI-onderzoekers (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit ter compensatie van de in 2008 half en 2009 t/m 2012 geheel 
weggevallen centrale matching van de onderzoekssubsidies, eenmalig in 2010 een bedrag 
van k€ 748 en in 2012 k€ 529 beschikbaar te stellen aan de instituten, geoormerkt voor de 
betreffende leerstoelen.  
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7. Borrelkelders (agendapunt 8 L ) 
Er blijkt ruimte te zijn op 2 locaties op de zolders van Carré. Investeringskosten zijn k€ 23. 
Ook de brandweer gaat waarschijnlijk akkoord. Onder voorbehoud van definitief akkoord door 
de brandweer besluit het College de ruimte C5251 toe te wijzen voor een Borrelzolder.  

 


