Kenmerk: 403.350
BESLUITEN College van Bestuur d.d. 11-01-2016
(formulering ter vergadering vastgesteld)

3.

Gemandateerde besluiten CvB vergadering d.d. 11-01-2016 (agendapunt 3)
Het College van Bestuur besluit de vertrouwelijke gemandateerde besluiten d.d. 11-01-2016
conform vast te stellen. Het betreft:
- Verlenging benoeming van prof.dr. Aydin als opleidingsdirecteur PSTS.
- Vaststellen van de Kritische Reflectie van de Bachelor International Business
Administration en de Master Business Administration. Tevens geeft het CvB de OLD van
IBA en BA de opdracht om uiterlijk 1 september 2016 in kaart te brengen welk
internationaal (accreditatie-)keurmerk het meest relevant is voor de opleidingen IBA en BA.

7.

Startdocument The Living Smart Campus (agendapunt 7)
Het College van Bestuur stelt het startdocument vast en geeft de stuurgroep de opdracht om
conform het startdocument uitvoering te geven aan het project.
The Living Smart Campus (LSC) is een programma gericht op campusontwikkeling dat
bestaat uit een verzameling projecten waarbij de campus wordt gebruikt als living lab. Het
doel van LSC is de campus benutten voor het behalen van UT-doelen. De LSC-projecten
illustreren waar de UT voor staat, namelijk vernieuwen, experimenteren en pionieren. De
invulling en combinatie van kernwaarden van de UT ‘maatschappijgericht, synergiegedreven,
ondernemend en internationaal’ weerspiegelen een community en experience op de Campus.
Het college heeft een stuurgroep Campusontwikkeling bestaande uit Mirjam Bult (CvB),
Maarten van Steen (CTIT) en Eline van Hove (SU) benoemd om hier een eerste invulling aan
te geven. De opdracht aan de stuurgroep is het opstellen van de hoofdlijnen van het
programma Living Smart Campus (vertaling van Vision 2020 naar campusontwikkeling) en
een plan van aanpak voor de organisatie richting een dienst Campus. De stuurgroep zal voor
de zomer van 2016 haar bevinding aan het CvB voorleggen.

8.

Vastgoedplan 2016 (agendapunt 8)
Het College van Bestuur besluit het voorliggende Vastgoedplan 2016 en bijbehorend
investeringskostenoverzicht 2016 goed te keuren en ter instemming (op hoofdlijnen) voor te
leggen aan de UR. Tevens stemt het CvB in met de door de UR gestelde voorwaarde over het
aanhouden van verhuizingen tot definitieve goedkeuring van de strategische
herhuisvestingsplannen.

10.

Eindresultaat trillingsonderzoek NOEK (agendapunt 10)
Het College van Bestuur besluit om de eindnotitie van de universitaire werkgroep NOEK (d.d.
oktober 2015) met de gemeente Enschede te bespreken en de notitie gezamenlijk een
formele status te geven in een evt. vervolgtraject van het NOEK-project.
In het overleg met de gemeente over de NOEK (16 februari a.s.) hoort het college graag het
standpunt van het college van B&W. Daarbij ziet het college graag een uitwerking van
waarborgen die noodzakelijk zijn om aan voorwaarde twee te voldoen, te weten het ‘on
demand’ plaats kunnen vinden van onderhoud aan zowel de NOEK als de Hengelosestraat,
naast het periodieke onderhoud door de gemeente Enschede.

11.

Verslag CvB-vergadering d.d. 14-12-2015 (agendapunt 12)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 14-12-2015 goed te
keuren.

12.

Batavierenfeest 2016 (agendapunt 13)

(Besluiten CvB vergadering d.d. 11 januari 2016; kenmerk 403.350)

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met een eenmalige garantstelling van
maximaal k€ 23 om het Batavierenfeest 2016 doorgang te laten vinden en geeft het
Evenementenbureau de opdracht om in samenwerking met de horecapartners te
onderzoeken op welke wijze meer inkomsten gegenereerd kunnen worden (bijvoorbeeld door
het integraal verhogen van de inschrijftarieven voor deelnemende teams).

13.

Vaststellen inschrijvingsregeling (agendapunt 14)
Het College van Bestuur besluit:
1. De Inschrijvingsregeling UT 2016-2017 vast te stellen.
2. Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Universiteitsraad.
3. Na een positief advies van de Universiteitsraad de Inschrijvingsregeling UT 2016-2017
onderdeel te laten uitmaken van het Studentenstatuut UT door deze Regeling daarin te
vermelden en een verwijzing naar de link op de website in genoemd Statuut te plaatsen.
Tevens wordt de regeling opgenomen op de CSA website van de UT.

14.

Jaarplan SU 2016 (agendapunt 15)
Het College van Bestuur besluit het jaarplan 2016 van de SU goed te keuren. Tevens besluit het
CvB het jaarplan 2016 ter informatie in te dienen bij de UR.

15.

Aanbiedingsbrief UTS aan UR (agendapunt 16)
Het College van Bestuur bespreekt de aanbiedingsbrief. Daarbij plaatst zij enkele
opmerkingen, zo dient:
-vermeld te worden dat de effectiviteit van het beurzenbeleid thans moeilijk aangetoond kan
worden, maar dat dit wel onderzocht gaat worden.
-Vanuit een breder perspectief kan met de inzet van beurzen wel een extra impuls worden
gegeven.
Verder worden enkele tekstuele opmerkingen gemaakt. Tenslotte merkt het college op dat de
brief inhoudelijk afgestemd moet worden met FEZ. Bij akkoord van FEZ en na verwerking van
de opmerkingen kan het stuk ter informatie naar de URaad verstuurd worden.

(Besluiten CvB vergadering d.d. 11 januari 2016; kenmerk 403.350)

