BESLUITEN College van Bestuur d.d. 19-06-2017
(formulering ter vergadering vastgesteld)

3.

TOM kwartaalrapportage Q3 2016-2017 (agendapunt 4)
Het College van Bestuur neemt kennis van de conceptversie van de TOM
kwartaalrapportage kwartiel 3 cursusjaar 2016-2017 en besluit deze rapportage te
agenderen voor de vergadering van het CvB-Decanen op 12 juli om deze
vervolgens ter informatie te delen met de Universiteitsraad.

4.

WOB-verzoek Open Access (agendapunt 5)
Het College van Bestuur besluit de adviezen van de (landelijke) bezwarencommissie te volgen en het bezwaar van Elsevier en Springer ongegrond te
verklaren.
Het CvB besluit tot openbaarmaking van de gevraagde informatie conform het
primaire besluit van 5 december 2016 met toepassing van artikel 6 lid 5 WOB.
Dat betekent dat het CvB de informatie pas openbaart na 2 weken (Elsevier)
resp. 6 weken (Springer) na dit besluit.

5.

Opvolging Vojo – Steunvraag ET (agendapunt 6)
Het College van Bestuur besluit
M.b.t. de verwachte hogere instroom:
- ET in 2017 k€ 200 en in 2018 k€ 640 extra budget toe te kennen uit een hogere
raming van de collegegelden. Afwijkingen in de collegegelden (positief of
negatief) blijven een centraal risico.
- ET te verzoeken binnen haar exploitatiebegroting voor de resterende k€ 110 in
2018 ruimte te vinden. Indien dit niet lukt, ET toestemming te geven dit uit haar
reserves te putten.
- De faculteit ET te verzoeken het instrument SPP (strategische
personeelsplanning) te hanteren, waarmee kan worden aangetoond dat de inzet
van de extra UD’s benodigd voor de op dit moment voorziene groei in aantallen
studenten ook voor de lange termijn de juiste keuze is.
M.b.t. de aanschaf van apparatuur:
- ET k€ 175, zijnde 50% van de kapitaallasten van de investeringen, voor de jaren
2018-2022 toe te kennen uit centrale middelen.
- ET te verzoeken binnen haar begroting de resterende k€ 175 te vinden. Indien
dit niet lukt ET toestemming te geven dit uit haar reserves te financieren.
- De bijdrage te verwerken in de begroting 2018-2021. De verwerking van deze
bekostiging wordt in de begroting 2018-2021 nader uitgewerkt.
- ET te verzoeken een plan in te dienen voor (vervangings)investeringen op de
lange termijn, waarbij wordt aangegeven met behulp van welke bronnen deze
extra investeringen worden gefinancierd (waarin ook een deel van de financiering
betrokken zou moeten worden vanuit externe bronnen).
De uitwerking van dit besluit zal worden geagendeerd in het komende
najaarsoverleg met ET.

6.

Call Proposals for Financial Support for Cooperation with International
Partners 2017 (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit om de Call for Proposals for Financial Support for
Cooperation with International Partners 2017 uit te doen naar de faculteiten en de
reeds begrote middelen à k€ 100 hiervoor in te zetten.

8.

Aanleg ondergrondse infrastructuur Hogekamp (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit middelen toe te kennen voor de vervanging van
de ondergrondse infrastructuur ten behoeve van de Hogekamp.

(Besluiten CvB vergadering d.d. 19 juni 2017)

9.

Vaststellen reorganisatieplan UT2020 (agendapunt 10)
Het College van bestuur besluit het reorganisatieplan UT2020
(Faculteitsbesturen) vast te stellen conform artikel 9.6 cao NU.

10.

Verslag CvB vergadering d.d. 12-06-2017 (agendapunt 13)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 12-062017 goed te keuren.

11.

Opzeggen Charter Talent naar de Top (agendapunt 14)
Het College van Bestuur besluit het Charter Talent naar de Top op te zeggen nu de
jaarlijkse Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke
Hoogleraren (LNVH) een waardevoller en objectiever instrument is gebleken voor
de monitoring van de voortgang in doelstellingen op het UTgenderdiversiteitsbeleid.

(Besluiten CvB vergadering d.d. 19 juni 2017)

