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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 19 december 2011 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 

 
 
 

 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 12-12-2011 vast te 
stellen. 

 
 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Reorganisatieplan Campus 
Het College van Bestuur besluit het Reorganisatieplan, gezien de instemming van de 
URaad op 14 december 2011 met het Reorganisatieplan Eenheid Campus, vast te stellen. 

 
 
3. Vaststellen begroting (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit de Ontwerpbegroting 2012 vast te stellen onder voorbehoud 
van instemming door de URaad, rekening houdend met de volgende wijzigingen:  

I. De korting op de afstudeersteun ad k€ 500 wordt voor het jaar 2012 teruggebracht tot een 
korting van K€ 150, zijnde de korting vanaf 1 september 2012.  

II. De afroming promotiepremies ad k€ 10 per promotie wordt ongedaan gemaakt. Voor 2012 
staat hier geen andere ombuiging tegenover, voor de jaren na 2012 zullen bij kaderstelling 
2013 vervangende ombuigingen worden verwerkt. 

 
 
4. Procedure 3TU-middelen (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de voorgestelde procedure voor 
aanwending van de 3TU-middelen, met dien verstande dat: 
- De rol van een nog aan te stellen overall programmamanager moet aansluiten bij de 

procedure. 
- De mogelijkheid moet kunnen bestaan enigszins met genoemde bedragen te kunnen 

schuiven. Ook switchen tussen de instellingen is denkbaar.  
 
 
5. Verantwoording kosten 2011 Website en Portals (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit: 
1. In te stemmen met de toekenning van een budget van totaal k€ 174 aan M&C voor de in 

2011 uitgevoerde projecten van het programma Website en Portals (reservering was k€ 
250); 

2. In te stemmen met de structurele bekostiging van het Internetlandschap van de Universiteit 
Twente. (Conform FEZ advies: Een CO van k€ 27 beschikbaar stellen en voor 2012, 2013 
en 2014 een additionele k€ 53 toekennen); 

3. M&C opdracht te geven om medio 2012 met voorstellen te komen over vervolgstappen 
rondom Website en Portals. 

 


