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BESLUITEN College van Bestuur d.d. 14-04-2014 
(formulering ter vergadering vastgesteld) 
 
  
1. Gemandateerde besluiten (agendapunt 2) 

Het College van Bestuur besluit de gemandateerde besluiten d.d. 14-04-2014 conform vast te 
stellen, met dien verstande dat verwezen wordt naar het BBR 2014 i.p.v. 2010.  

 
Goedkeuring benoeming 
Het College van Bestuur verleent, op grond van artikel 20, lid 4 van het bestuurs- en 
beheersreglement (BBR) UT 2014, goedkeuring aan uw verzoek tot benoeming van  
prof.dr. R. Torenvlied als opleidingsdirecteur voor de bachelor opleiding European 
Public Administration en de master opleiding European Studies. 
 
 
Verlenging benoeming mevrouw prof.dr. M.C. van der Wende 
Het College van Bestuur heeft, conform uw voorstel, besloten de benoeming van 
mevrouw prof.dr. M.C. van der Wende op de leerstoel Comparative Higher Education 
Policy Studies met terugwerkende kracht te verlengen van 1 januari 2008 tot 1 januari 
2016.  

 
2. Actualisering rookbeleid (agendapunt 3) 

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het voorstel van de UR om het rookbeleid 
aan te passen met een verbod op het roken van e-sigaretten in de UT-gebouwen. 

 
3. Kosten leegstand TNW en EWI (agendapunt 4) 

Het CvB merkt naar aanleiding van de leegstand van vier laboratoria in Carré (EWI) en zeven 
kantoren en een laboratorium in Meander (TNW) op dat dit een positieve beweging is, maar 
dat er ook beleid is dat gehandhaafd moet worden. Het College van Bestuur besluit dat nader 
overleg zal worden gevoerd met betrokken partijen om te bezien welke financiële gevolgen dit 
voor de eenheden zal hebben, alvorens te bepalen hoe de lasten hiervan verdeeld moeten 
worden.   

 
4. Herontwikkeling Technohal (agendapunt 6) 

Het College van Bestuur besluit n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek: 
1. dat het “tussenscenario” (een scenario tussen 0 en 1) moet worden uitgewerkt, waarbij 

een multifunctioneel gebouw ontstaat met zoveel mogelijk behoud van het authentieke 
karakter. 

2. dat voor het huisvesten in de Technohal van het Design Centre o.b.v. een relatieschema 
en een ruimtelijk Programma van Eisen een structuurontwerp voor de Technohal zal 
worden gemaakt. 

3. dat indien bij het opstellen van het structuurontwerp blijkt dat een substantieel aantal m
2
‘s 

niet voor Design Centre gebruikt zal worden, naar een aanvullende bestemming zal 
worden gekeken. De gedachten gaan daarbij uit naar huisvesting van het CvB, (een deel 
van) de diensten en/of tentamenfaciliteiten. Dit zal eveneens via het relatieschema en 
ruimtelijk Programma van Eisen in het structuurontwerp worden meegenomen. 

5. Week van inspiratie 2014 (agendapunt 7) 
Het College van Bestuur besluit t.a.v. de Week van inspiratie 2014: 
- in 2014 de Week van inspiratie plaats te laten vinden van 24 t/m 27 november, 

georganiseerd door de honours dean i.s.m. met studenten uit diverse onderdelen van de 
UT. 

- de rector het mandaat te verlenen om definitieve programma en begroting goed te 
keuren. Het budget hiervoor wordt gemaximeerd op K€ 80 t.l.v. Extra Rijksbijdrage, 
waarbij het CvB er van uitgaat dat de definitieve kosten rond de k€ 50 zullen uitkomen. 

- dat M&C nauw betrokken moet worden bij de organisatie teneinde dit evenement, in 
combinatie met wervingsactiviteiten, ook extern aandacht te laten genereren. 


