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Advies begroting TNW 2006

fax:

Geachte heer Bliek,
De Faculteitsraad TNW, bijeen op 8 december 2005,
Gezien:
- de begroting TNW 2006
- dat de begroting TNW 2006 een structureel tekort met een omvang van M€ 4,1
laat zien
Overwegende dat:
- de opgenomen lasten in de begroting een reële weergave zijn van de te
verwachten situatie
- de baten tegenvallen doordat de stijging in de onderzoeksparameter
prestatieplaatsen teniet wordt gedaan door het verlagen van de prijs van deze
onderzoeksparameter in de vorm van een plafond aan het aantal toegekende
(zwaar-technische) premieplaatsen
- de vierkante meter prijs verder zal stijgen door stijgende energielasten
- een structureel tekort met een omvang van M€ 4,1 niet aanvaardbaar is voor een
goede bedrijfsvoering
- de lasten met name veroorzaakt worden door lange termijn aangegane
onderzoeksverplichtingen
- de faculteit TNW zowel op leerstoel niveau als in zijn geheel een uitmuntende
reputatie heeft opgebouwd op onderzoeksgebied, zoals blijkt uit onder meer
visitaties en het realiseren van meer dan gewenste kentallen op onderzoeksgebied
(omvang 2e en 3e geldstroom, inverdiencapaciteit, verhouding tijdelijk vast
personeel) zoals voorgestaan wordt door de UT
- het realiseren van deze kentallen effectief beloond wordt met kortingen, waardoor
het met woorden beleden beleid negatief gehonoreerd wordt
- het voor een goed onderzoeksklimaat noodzakelijk is dat er een stabiel financieel
klimaat is
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Adviseert dat:
- richting CvB wordt aangegeven dat de faculteit TNW de verwachtingen op
onderzoeksgebied meer dan waar gemaakt heeft en loon naar werken verwacht
- binnen het UMT gewerkt wordt aan een verdeelmodel dat financierbaar is, recht
doet aan het belangrijke zwaar technisch onderzoek dat binnen de faculteit
verricht wordt en zorgt voor een stabiele financiële situatie op lange termijn.
En steunt het managementteam TNW in de realisatie van een financiële situatie die past
bij het kwalitatief hoge niveau waarop het onderzoek van de faculteit gebracht is.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geadviseerd,
Namens de FR-TNW,

Simone Boerema
Secretaris
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