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1. Verslagen en Besluiten (agendapunt 2a) 

Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering  
  d.d. 17-02-2014 goed te keuren. 
 
 
2. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2b) 

Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 03-03-2014 conform vast te 
stellen.  
 

3. Benefietconcert Paleis ‘t Loo vrijdag 12 september 2014 (agendapunt 3) 
Het College van Bestuur besluit voor € 15.000 garant te gaan staan voor het benefietconcert 
Paleis ‘t Loo. Het college acht het onwenselijk het evenement door te laten gaan bij een niet 
substantieel aantal gasten. Het college spreekt graag nader over een minimaal aantal en een 
go/no-go moment.  
 

 
4. Extra vlaggen tbv Campus uitstraling (agendapunt 4) 

Het College van Bestuur besluit het voorstel m.b.t. het vlaggenprotocol, kleurrijke banieren en de 
vlaggenparade Campus-verenigingen over te nemen. De vlaggenparade zal i.t.t. het voorstel 
langs de boulevard worden geplaatst. 
Met de komst van ITC naar de campus zal worden bekeken of met het plaatsen van extra 
vlaggen bij de Spiegel een meer internationale uitstraling kan worden gecreëerd. 

 
 
5. Werkset Valorisatie-indicatoren (agendapunt 5) 

Het College van Bestuur besluit de valorisatie-indicatoren vast te stellen als werkset voor de 
komende twee jaren en deze door te geven aan de VSNU. Gedurende de testfase die tot 2016 
loopt, wordt de werkset verder ontwikkeld. De scores op de indicatoren zullen jaarlijks worden 
gemeten en via het UT-jaarverslag, startend met het jaarverslag over 2014, worden 
gerapporteerd. 
 

 
6. Regionale Medisch Ethische Toetsingscommissie (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit: 
1. de regionale Medische Ethische Toetsingscommissie in Twente (METC Twente) samen met 

Revalidatiecentrum het Roessingh en het Medisch Spectrum Twente te ondersteunen, onder 
de voorwaarde dat het reglement METC Twente zodanig wordt aangepast dat een 
transparante financiële structuur is beschreven; 

2. dat prof. dr. H. Brinksma namens de UT wordt benoemd als lid van de Commissie van 
Toezicht van de METC Twente. 
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