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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 1 juli  2013 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
 
 
 
1. Verslagen en besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 24-05-2013 goed te 
keuren. 

 
 
2. Gemandateerde besluiten d.d. 01-07-2013 (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 01-07-2013 conform vast te 
stellen. 
 
Vergoedingsregeling Dienstreizen 
Het College van Bestuur stelt de vergoedingsregeling dienstreizen UT definitief vast en stuurt 
deze met een begeleidende brief naar de eenheden.  
De regeling wordt per 1 juli 2013 van kracht. 

 
 
3. Financiële eindrapportage m.b.t. project Groot onderhoud gebouw Zilverling 

(agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de voorgelegde financiële eindrapportage. 
 
 

4. Evaluatie resultaten nieuwe werkwijze nevenwerkzaamheden (agendapunt 4) 
Het College van Bestuur besluit de “Rapportage nieuwe regeling/werkwijze 
nevenwerkzaamheden” vast te stellen en deze, voorzien van een begeleidend schrijven, ter 
informatie te agenderen in CvB-D en UCB. 

 
 
5. Plan ICT & Onderwijs voor TOM (i.a.v. Wessel) (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit de onderwijskundige dienst te verzoeken om de 5 thema-
plannen voor ICT en Onderwijs verder uit te werken en te voorzien van detaillering en deze in 
oktober 2013 voor te leggen aan de UCO. Voor de uitwerking van deze plannen kan 
uitgegaan worden van extra middelen voor jaarlijks 1-1,5 fte inzet van de OD en k€ 50 à 100 
voor uitgaven aan out-of-pocket kosten. Deze middelen worden voor 2013 tot en met 2015 
geput uit de middelen voor het 3TU sectorplan. Voor de jaren daarna dient structurele 
inbedding in de onderwijskundige dienst uitgewerkt te worden bij de inrichting van CES, welke 
t.z.t. nader moet worden bekeken. 

 
 
6. Aanpassing Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit de voorgestelde wijzigingen in de Klachtenregeling 
Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Twente op te nemen. 

 
 
7. ATLAS Branding (i.a.v. Kerpisci en Giessen) (agendapunt 8) 

Het College van Bestuur besluit t.b.v. de profilering raambestickering in de Citadel bij 
uitzondering toe te staan voor UC ATLAS. Tevens wordt toegestaan het beeldmerk te 
plaatsen bij de ingang van het gebouw. Daarnaast ziet het college een voorstel voor 
zichtbaarheid van ATLAS (met beeldmerk) aan de straatzijde van gebouw Citadel graag 
tegemoet. 

 
 


