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Onderwerp        Schriftelijke rondvraagpunten  
 
 
 
Geacht college, 
 
In de onlangs gehouden interne vergadering van de Universiteitsraad zijn onderstaande 
schriftelijke rondvraagpunten geformuleerd. 
Graag ontvangt de raad uw reactie hierop in de komende overlegvergadering. 
 
 
1.Rondvraag Reorganisatie GW 
Overweegt het College van Bestuur de opdracht aan de decaan GW om te komen tot een 
heroriëntatie en reorganisatie van de faculteit in te trekken en de noodzakelijke wijzigingen bij 
GW door te voeren in het kader van de aangekondigde reorganisatie Route 14+? 
Toelichting: 

- De opdracht aan GW heeft betrekking op specifieke GW-problemen, namelijk een 
financieel probleem van ongeveer 1 miljoen en een onevenwichtigheid in de 
wetenschappelijke staf ten behoeve van de opleidingen. 

- De opdracht is geruime tijd voor het uitkomen van de R14+ visie verstrekt en zou reeds 
in 2011 effecten moeten hebben op tekorten en de geconstateerde disbalans. 

- Zowel door betrokken personeelsleden als door het medezeggenschapsorgaan (in een 
FR-brief aan de decaan) wordt gemeld dat het facultaire management reeds 
vooruitloopt op de formele besluitvorming.  

- Het College van Bestuur zou de uitgangspunten voor de reorganisatie GW hebben 
goedgekeurd, maar vooralsnog is de FR kritisch over de planvorming, en dan met name 
over de onduidelijkheid of de reorganisatie onder de UT-reorganisatie gaat vallen of 
niet. 

- Gezien bovenstaande punten vraagt de URaad zich af of het wenselijk is om de formele 
besluitvorming over de reorganisatie bij GW verder uit te stellen tot (mogelijk) 
besluitvorming plaatsvindt op UT-niveau in het najaar van 2011. 

 
2. Voorzieningen UB 
In de afgelopen maanden zijn er in de UB regelmatig klachten over de aanwezige printers. 
Deze klachten betreffen het tijdig papier bijvullen, regelmatig offline zijn en als gevolg daarvan 
vaak lange wachtrijen.  
Daarnaast zijn er klachten over de pc’s in de UB die in de ogen van veel studenten te traag zijn 
om goed op te werken. Dit is een kwalijke situatie gezien het feit dat veel studenten voor hun 
studie afhankelijk zijn van deze pc’s. Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1. Is het CvB op de hoogte van deze problemen? 
2. Deelt u de mening dat dit een onwenselijke situatie is en er snel oplossingen moeten 

komen? Zo ja, op welke termijn kunnen die oplossingen verwacht worden? 



 

3. Zo nee, waarom niet? 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
Voorzitter 


