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Geacht College,

Het is de URaad deze zomer ter ore gekomen dat het college per collegejaar 2011-2012 een
wijziging wil doorvoeren in de wijze waarop studenten gebruik kunnen maken van de sport- en
cultuurvoorzieningen op de campus.
Wie vanaf het komende collegejaar gebruik wil maken van de tennisvelden, de zwembaden of
muziekstudio's zou naast de Xtra-card ook respectievelijk een tennis-, zwem- of studiokaart
moeten aanschaffen. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin het hebben van een Xtracard voldoende was om van deze faciliteiten gebruik te maken.
Het feit dat deze beleidswijzigingen nu zo doorgevoerd worden, zonder de URaad hierin
gehoord te hebben, heeft de URaad verbaasd. Bovendien is voor zover wij weten nog onlangs
besloten (11 juli 2011) de samenstelling en het profiel van de Xtra-card en Fitness-card te
evalueren (besluit 590.1: bezuinigingen sport en cultuur). De huidige stappen gaan hieraan
voorbij, het college loopt hier onzes inziens op de feiten vooruit.
De URaad is van mening dat dit besluit aan hem voorgelegd had moeten worden. Artikel 11.5
uit het UR Reglement luidt immers als volgt:
Aan de instemming met het studentenstatuut als bedoeld in lid 1 onder c. wordt verbonden dat
het beleid met betrekking tot de studentenvoorzieningen ter instemming aan de UR zal worden
voorgelegd.
En het gerefereerde artikel 11.1 lid c:
Het College van Bestuur behoeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13, de
voorafgaande instemming van de UR voor elk door het College van Bestuur te nemen besluit
met betrekking tot de vaststelling of wijziging van:
[...]
c. Het studentenstatuut, bedoeld in artikel 7.59 WHW;
Gezien het feit dat een student die in het collegejaar 2011-2012 (bijvoorbeeld) vrij wil tennissen
dit in tegenstelling tot voorgaande jaren niet kan doen door een Xtra-card aan te schaffen, is
hier evident sprake van een wijziging van beleid met betrekking tot de studentenvoorzieningen.
In eerder mailcontact* met betrekking tot dit onderwerp wordt namens het CvB het standpunt
ingenomen dat het hier gaat om een nadere invulling van 'door de UR ondersteunde afspraak
om op Sport en Cultuur in 4 jaar tijd € 8 ton te bezuinigen' en wordt gesteld dat 'Prijsstelling is
juridisch gezien een uitwerking van de afspraak en is dus geen wijziging in de
studentenvoorzieningen waarvoor UR zou moeten instemmen'.

De URaad is echter van mening dat het hier om een beleidswijziging gaat en niet alleen om een
prijsstelling.
Op het moment dat het CvB op dit punt beleidswijzigingen wil doorvoeren zal zij deze
voornemens (en aangezien het hier studentenvoorzieningen betreft: ter instemming) moeten
voorleggen aan de URaad, waarna het volgens de normale gang van zaken wordt behandeld.
Dat deze wijziging nu bij ons aan de orde komt doordat het vanuit de URaad wordt aangekaart
is erg ongelukkig. Om deze beleidswijzingen toch op de correcte wijze te behandelen, verzoekt
de URaad u om a) het uitvoeren van deze wijziging direct op te schorten, b) conform het
eerdere besluit eerst tot evaluatie over te gaan en c) een en ander overeenkomstig het URReglement aan de URaad voor te leggen en d) op juiste wijze de UT (studenten)gemeenschap
hierover de informeren, zodat studenten niet het slachtoffer worden van de ontstane situatie.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk
voorzitter

* Op 10 augustus 2011 om 13:52 door Lidy Winters namens Kees van Ast verstuurd aan Beer
Sijpesteijn

