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Onderwerp     Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2013 - 2017 
 

 
 
Geacht college, 
 
Met interesse heeft de Raad kennisgenomen van de Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2013-
2017. In de bestuurlijke agenda schetst u deels staand beleid en deels voorgenomen beleid. De 
kaderstelling is niet de plaats om de discussie over de hoofdlijnen van voorgenomen beleid 
zoals onderwijsvisie te voeren. Op deze onderwerpen is de geëigende 
besluitvormingsprocedure van toepassing. De Raad constateert dat de richtlijnen voor de 
stramienen voor de jaarplannen helder zijn met ook duidelijke vragen rondom prestatie 
indicatoren. De Raad ziet hier een positieve ontwikkeling, aangezien de beoordeling van 
jaarplannen gebaat is bij een uniformiteit van de kentallen. Het is daarom gewenst om gelijke 
definities voor prestatie indicatoren te hanteren. In deze zin is het goed als u zelf ook bij de 
KPI’s prestatieafspraken met OCW aangeeft welke de gehanteerde definities zijn voor 
studiesucces en onderwijsintensiteit. 
 
In de Kaderstelling is door het CvB nadrukkelijk gekeken naar de centrale stimulering. Een 
aantal zaken die een langdurige stimulering vergen zijn naar de reguliere bekostiging 
overgeheveld. Daarmee ontstaat de indruk dat er minder middelen beschikbaar worden 
gemaakt voor centrale stimulering. In het verleden heeft de Raad meerdere keren met u van 
gedachten gewisseld over de omvang van het centrale stimuleringsfonds. Bij deze 
samenvoeging, overheveling etc. is een dergelijke discussie opnieuw te voeren, maar deze gaat 
voorbij aan de wezenlijke vraag voor centrale stimulering. Deze vraag is of de inzet van UT 
middelen voor specifieke projecten zoals typisch opgenomen in dit compartiment gewenst is. 
De Raad stelt u voor om het besluitvormingstraject voor bestedingen vanuit het compartiment 
centrale stimulering ofwel aan de hand van de beleidstekst bij de begroting ofwel via specifieke 
adviestrajecten van de raad gedurende het jaar vorm te geven. 
 
Naast deze wezenlijke vraag over inzet van middelen voor centrale stimulering wil de URaad 
terugkomen op de omvang van het stimuleringsfonds. Bij de vorige kadernota heeft de URaad 
aangegeven een ander inzicht te hebben in de omvang van de bezuinigingsdoelstelling RoUTe 
14+. Met name de omvang van de onderwijskorting met als consequentie een sterk dalende 
EC-prijs is niet de inzet van de URaad. Wij stellen u voor om de resterende ruimte in het 
centrale stimuleringsfonds te gebruiken om de EC-prijs te verhogen. Graag ontvangt de raad 
uw reactie op onderstaand conceptbesluit. 
 
 
 
 



 

 

CONCEPT-BESLUIT: 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

-  de Nota Kaderstelling 2013-2017 (UR 12 – 095); 
gehoord: 

-  de beraadslagingen in de commissie FPB d.d. 30 mei 2012 en de interne   
   vergadering van 6 juni 2012; 

overwegende dat: 
- de inzet van centrale stimuleringsmiddelen speerpunten van centraal beleid markeren; 

gehoord de toezeggingen van het college: 
- om de inzet van centrale stimuleringsmiddelen expliciet onderdeel te maken van de 

adviesaanvraag door de inzet ofwel te motiveren bij de beleidstekst over de begroting, 
dan wel dit via een aparte adviesvraag aan de Raad voor te leggen; 

- om de niet bestede middelen centrale stimulering in te zetten voor de verhoging van de 
te verdelen onderwijsmiddelen; 

 
besluit: 

positief te adviseren over de Nota Kaderstelling 2013-2017. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk, 
voorzitter 
 
 


