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1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergaderingen d.d. 16-04-2012 goed 
te keuren. 

 
2. Ondertekening LoA ITB eb MoU MCIT Indonesië (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit de LoA met ITB en MoU met MCIT tijdens bestuurlijke reis 
Flierman, Van Keulen, Emmerzaal en Veldkamp in Indonesië (27 april t/m 3 mei 2012) te 
ondertekenen. 

 
3. Financiële eindrapportage m.b.t. project aanpassen biologische laboratoria in gebouw 

Carré (Vastgoedplan ’14) (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de voorgelegde financiële eindrapportage. 

 
4. Financiële eindrapportage m.b.t. project sloop Langezijds fase 1, zijnde de oostvleugel 

en het middengebied (agendapunt 5) 
Het College van Bestuur besluit:  
1. in te stemmen met de voorgelegde financiële eindrapportage 
2. de dienst FEZ te verzoeken het door te berekenen bedrag ad k€ 879,4 in rekening te 

brengen bij De Etalage BV. 
 

5. Instelling IT-Board (agendapunt 6) 
Het College van Bestuur besluit tot het instellen van een IT-Board met de volgende taken: 
- Adviseren van het CvB over de juiste keuzes en prioritering van ICT-projecten binnen 

de kaders van de UT-strategie en randvoorwaarden (o.a. financiën en capaciteit). 
- Adviseren over het IT-projectenportfolio (aansluiting op strategie) en budget. 
- Toezicht houden op/advies geven over/klankbord zijn voor aard/omvang/kwaliteit van 

de door ICTS te leveren dienstverlening. 
- Inbreng voor ontwikkelen lange termijn visie op informatievoorziening. 

 
6. Conceptontwikkeling Campagnes 2012 e.v. (agendapunt 7) 

Het College van Bestuur besluit voor de jaren 2012 en 2013 akkoord te gaan met het voorstel 
ter realisatie van concept- en campagneontwikkeling en ter versterking en profilering van het 
merk Universiteit Twente de oorspronkelijke campagneperiode van drie jaar te handhaven. 
Hiertoe besluit het College en in te stemmen met: 
- Verschuiving van het bestaande budget naar de jaren 2012-2014; 
- Bepaling instandhouding campagne en financiële consequenties (via toekenning CC 

of financiering uit bestaande budgetten) vindt plaats op basis van een evaluatie na het 
tweede campagnejaar. 

 


