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4.

Lange termijn strategisch huisvestingsplan (agendapunt 5)
Voor de ontwikkeling van een Lange termijn strategisch huisvestingsplan (LTSH) heeft het
college de opdracht gegeven aan een stuurgroep om verschillende strategieën uit te werken
die value for money zouden bieden en passen binnen het financiele kader van de UT. Dit
heeft uitgemond in twee strategieën die na bespreking in de diverse gremia (CvB Decanen,
UCO en UCB) binnen de UT thans ter besluitvorming zijn voorgelegd. Het college heeft met
waardering kennis genomen van het LTSH en het document vastgesteld. Strategie 1 betreft
ITC bij de entree van de internationale campus en profilering van Health in de
Technohal. Strategie 2 betreft profilering van zowel ITC als Health in het O&O gebied.
Op inhoudelijke overwegingen heeft het college de voorkeur voor strategie 2. Deze strategie
sluit het beste aan bij Vision 2020 en is voor de toekomst op lange termijn de meest flexibele
en duurzame keuze met de meeste value for money. Vanuit de verschillende geledingen uit
de organisatie is ook de voorkeur voor deze strategie uitgesproken. Belangrijk nadeel voor het
college van strategie 2 is dat deze een grotere investering vraagt dan strategie 1. Het college
wil over de inhoudelijke afweging en de daarmee gemoeide investering het gesprek aangaan
met de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht, met de aantekening dat voor het college
eventueel strategie 1 ook acceptabel is.
De details uit het advies van de SU wordt door Bult met de SU in regulier werkoverleg
behandeld.
Het college biedt het LTSH met bovenstaand voorgenomen besluit ter instemming aan aan de
Universiteitsraad en aan de RvT.

5.

Verslag CvB-vergadering d.d. 23-05-2016 (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 23-05-2016 goed te
keuren.
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