Stavaza voorstel Onafhankelijk voorzitter
Tijdens de discussiemiddag op 21 november 2007 is gediscussieerd over het instellen van een
onafhankelijke voorzitter voor de Universiteitsraad. De Campus Coalitie beschouwt het
instellen van een onafhankelijke voorzitter niet als wenselijk, UReka beschouwt dit echter als
noodzaak. In de huidige structuur voelt UReka zich namelijk niet goed vertegenwoordigd,
ook gezien mogelijke opvolging van de huidige voorzitter.
Dit document is geschreven om duidelijkheid te scheppen over bepaalde begrippen en het
standpunt van UReka.
Onafhankelijk voorzitter; algemene schets
Een onafhankelijke voorzitter heeft geen stem in de besluitvorming en ook geen zetel in de
raad. Hij wordt door de raad zelf aangesteld. Het College van Bestuur stelt voor een voorzitter
0,5 fte extra beschikbaar. De huidige vergoeding van 0,35 fte die de voorzitter van de UR
momenteel ontvangt, zullen binnen de UR beschikbaar blijven (door naar fractievoorzitters
o.i.d.). Op deze manier zullen de UR-leden evenveel compensatie krijgen als in het huidige
systeem en blijft er in totaal evenveel tijd beschikbaar om stukken te lezen en ander UR-werk
te doen. Het voorzitterschap wordt buiten de raad zelf getild, wat als gevolg heeft dat, qua
tijdsinzet van raadsleden, de raad erop vooruit gaat.
Door de onafhankelijkheid van de voorzitter wordt de kans op een goede relatie tussen
stakeholders (Raad, CvB & medewerkers) vergroot en fractievoorzitters krijgen in deze
constructie meer ruimte om zich te profileren.
Aanstelling
De URaad moet een voorzitter kunnen kiezen op basis van zijn of haar competenties.(zie voor
een profielschets eerdere stukken) Een openbare, professionele sollicitatie moet dus mogelijk
zijn. (In Eindhoven wordt dit uitgevoerd door een extern bureau, waar tijdens de vorige ronde
10 kandidaten op reageerden).
De aanstelling kan elke keer plaats vinden voor twee jaar, waarna evaluatie volgt met een
eventuele nieuwe aanstelling. De raad is in deze de enige partij die kan beslissen over het wel
of niet functioneren van de voorzitter. De raad heeft dus praktisch dezelfde controle over de
voorzitter van de raad als in de huidige situatie.
Volgens deze constructie kan een huidige URaads-lid ook solliciteren naar de positie van URvoorzitter. Mocht de persoon geselecteerd worden, dan houdt dat in dat de persoon tijdens zijn
periode van voorzittersschap géén raadslid kan zijn.
Omdat een onafhankelijk voorzitter geen deel uitmaakt van de raad hoeft hij / zij ook niet
direct (democratisch) gekozen te worden. Bovendien wordt die persoon aangesteld door leden
van de UR, die wel verkozen zijn.
Voorstel UReka
UReka wil vanaf media februari een openbare sollicitatie voor de functie van een
onafhankelijke Universiteitsraadvoorzitter. Op die manier is er voldoende tijd om een
geschikte kandidaat te vinden en naar behoren in te werken.

Het voorstel om de huidige selectieprocedure naar voren te halen (voorstel Hanneke tijdens
discussiemiddag) en de geselecteerde kandidaat vervolgens op de lijst van een partij te zetten
is voor UReka geen optie. Dit omdat de voorzitter dan wel gekozen is op basis van
competenties maar niet onafhankelijk is en het bovendien de sollicitatieprocedure aanzienlijk
bemoeilijkt. Bovendien houdt de voorzitter op deze manier een conflicterend takenpakket.

