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Graag wil het College ingaan op de door de UR uitgebrachte
en "besluit Ontwerpbegroting 2008".
Presentatie

Begroting

adviezen "presentatie

begroting"

2008

Eind jaren negentig werd duidelijk dat de UT in financieel

opzicht in zwaar weer terecht zou

komen.
Het College onderkende destijds al de noodzaak van een MeerjarenRaming
(MJR) maar
onderkende tevens dat zij daarvoor op dat moment niet veel steun uit de organisatie kon
verwachten omdat men te druk was met overleven op korte termijn. Er werd daarom vanuit FEZ
topdown een MJR ontwikkeld aan de hand van toen bekende gegevens relevant voor de
financiële situatie. Deze MJR toegespitst op de cashflow is ook de basis geweest voor de
leningsfaciliteit van M ~ 165,- bij de ABN AMRO.
In de afgelopen jaren hebben de reorganisaties en bezuinigingen met als sluitstuk de EMB
successievelijk geleid tot een gezonde bedrijfsvoering. Het resultaat van de UT werd daarnaast
mede positief beïnvloed door minder rentekosten in verband met het achterblijven van de
uitvoering van het VGP. Het College wist dus de afgelopen periode heel goed wat er op
financieel gebied speelde.
Desalniettemin is het College er zich wel degelijk van bewust dat er een MeerjarenBegroting
(MJB) bottum up moet komen. De traditie van MJB's was er bij de eenheden nog in
onvoldoende mate om al op korte termijn met deze cijfers te kunnen komen. De MJB's dienen
gebaseerd te zijn op de strategische plannen van de faculteiten en instituten. Deze plannen zijn
bijna gereed. Er is nu een tijdschema voor een inhaalslag om uiterlijk eind mei met een eerste
versie van een MJB te komen. In deze MJB zal onder andere ook expliciet aandacht moeten
worden besteed aan de onderwijsbegrotingen.
Deze MJB's zullen met de eenheden worden
besproken. Aan de hand van de conclusies van deze eerste versie zullen aanwijzingen worden
gegeven om gelijkertijd met de Begroting 2009 te komen met de MJB 2009 Um 2013. In deze
MJB zullen ook relevante prestatiemeters
zoals studentenaantallen,
promoties en het
verwerven van externe middelen e.d. worden meegenomen. Het College wijst er evenwel op dat
niet moet worden verwacht dat de MJB 2009/2013 gelijk al geheel uitontwikkeld is. Dat is een
leerproces van enkele jaren.
Het College verwacht dat met het inzetten van dit proces het op afzienbare tijd mogelijk is op
basis van de strategische plannen maar ook naar aanleiding van de uitkomsten van RoUTe 14
UT-breed aan te geven welke richting de UT op gaaUop moet.

Het College is in het kader van het Risicomanagement bezig met een eerste inventarisatie van
de risico's op UT-totaal-niveau.
Verwacht wordt dat de uitkomst van deze inventarisatie
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besproken kan worden in de vergadering van de Raad van Toezicht van mei a.s. Deze
inventarisatie zal ook de basis worden voor verder onderzoek en voor richtlijnen/aanwijzingen
aan de eenheden voor een risicoanalyse. Dit is een proces dat met de indiening van de
Begroting 2009 nog niet zal zijn afgerond.
De definitie van het resultaat uit normale en bijzondere bedrijfsvoering is bepaald niet unaniem.
De voorschriften van de Minister over de verslaglegging zien zeer weinig als bijzondere
bedrijfsvoering. Slechts de gevolgen van natuurrampen e.d. ziet het Ministerie als bijzonder.
Resultaten als gevolg van b.v. een brand worden niet als resultaat uit bijzondere bedrijfsvoering
gezien. Het College zal zich beraden over de te hanteren definitie maar neigt aan te sluiten bij
de voorschriften
bij de Minister, teneinde begripsverwarring in de diverse verslagen uit te
sluiten. In de voorschriften van de Minister komen de termen incidenteel en structureel niet
voor. Voor de toepassing in de Be,groting 2009 en verder zullen eenduidige definities worden
ontwikkeld.
Bovenstaande ontwikkelingen zullen het mogelijk maken de beleidsinhoud te vergroten en waar
nodig te voorzien van de te verwachten trends.
Ten slotte:
-Het

overzicht van verbon~en

partijen zal in het vervolg

in de begrotingen

worden

meegenomen;
-Bij

het opstellen van het ja~rverslag 2007 zal waar mogelijk rekening gehouden worden
met bovenstaande. Bedacht dient echter te worden dat het proces van het jaarverslag
al ver gevorderd is en dat Idit verslag aan (vaak strikte) voorschriften van de Minister
moet voldoen;
-Het
College zal er bij de eenheden op aandringen de decentrale medezeggenschap
tijdig in het begrotingsproces te betrekken.
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Ten aanzien van energiebesparingen
worden momenteel diverse initiatieven genomen. De
VSNU is bezig met het Ministerie van VROM om tot een convenant te komen over
e èrgiebesparing bij alle universiteiten. Binnen de UT wordt momenteel onder leiding van een
in nieursbureau gewerkt aan een energiebesparingsplan.
Eind maart dienen alle acties te zijn
aan egeven in een vast schema dat daarna zal worden uitgewerkt. Er ligt daarnaast het
voor el om het energiebeheer beter te borgen onder meer door het aanstellen van een
energ coördinator.
Uw voorstel om het aanschaffen
van energiezuinige
apparatuur
I' te maken zal bij bovengenoemde acties zeker worden meegenomen.
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