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In de overlegvergadering van 1 april j l. heeft u een schriftelijke rondvraag gesteld over de
definitieve tekst RoUTe'14. lJ stelt dat twee voorgestelde tekstwijzigingàn-niet exact zijn
overgenomen in de definitieve tekst, zoals door ons was toegezegd. U wilt ópheldering waarom
de teksten veranderd zijn opgenomen. Door middel van dele biief witten wij u de gevraagde
opheldering verschaffen.

De Strategische Visie 2009-2014 is een referentiepunt voor het handelen van de UT voor de
komende vijf jaar. Het is een visie op hoofdlijnen, welke niet alleen voor intern gebruik is
geschreven, maar tevens wordt ingezet in contacten met externe partners. Deze hàofdlijnen
zullen nader uitgewerkt worden, waarbij u op belangrijke punten medezeggenschap kunt
uitvoeren.
Zoals ook met u besproken is het tekstdeel "doorkijk 2020" slechts als oriëntatie bedoetd en is
daar ook formeel geen instemming voor gevraagd.
De definitieve tekst van de Strategische Visle is geredigeerd door het programmabureau
RoUTe'14. Zij heeft in li jn met de gehele tekst de gevràagdeáanpassingen ten aa-nzien van aio,s
en promovendi overgenomen in de veronderstelling dit op een adequate wijze gedaan te
1."90"_n De geredigeerde wijzingen in de tekst zijn vóor akkoord voorgelego aaÁ u ein de heer
H'G. Poorthuis, als representanten van de UR op dit punt. Zij hebben hun aitooro gegeven. Hetprogrammabureau is er dan ook vanuit gegaan dat dit een goede weergave van àe-afspraken
was en is zich dus van geen kwaad bewust. Zij heeft al hllemaal niel de intentie gehad er
inhoudelijk een andere draai aan te geven. Slechts een goede inpassing in áe st,;r van de
overige tekst.

ederzijdse misverstanden hebben er helaas toe geleid dat u ontevreden bent met twee
(erdelen van de definitieve tekst van RoUTe'í4. Èopelijk hebben wij u hiermee voldoende

en kunnen wij uw wantrouwen voor het nakomen van afspráken wegnemen.
Wij {len in ieder geval ons best doen toekomstige misverstanden te voorkomen.
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