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onderwerp

Besluit: Intrekken Instemming Revitalisering TNW

Geachte heer Bliek,
Naar aanleiding van de ontvangst van het afschrift van de aan u gerichte brief van het
CvB [1] en de aandachtspunten van de U-raad vergadering (dd. 04-10-2005) heeft de
FR-TNW zich nogmaals beraad over instemming met het revitaliseringsplan [2] voor de
faculteit TNW. In dit plan staat expliciet de toezegging van het CvB genoemd dat er een
structurele bijdrage van 1.9 M€ zal zijn voor de faculteit TNW (p. 3). Tevens is deze
toezegging voor de FR-TNW een absolute voorwaarde geweest om met het
revitaliseringsplan in te stemmen [3], omdat alleen een structurele aanvulling de
noodzaak voor een aanvullende reorganisatie kan uitsluiten.
De FR-TNW constateert dat bovengenoemde brief van het CvB geen enkele garantie biedt
dat deze structurele bijdrage er daadwerkelijk zal komen en dat verdere reorganisatie
binnen de faculteit wordt uitgesloten. Daarnaast heeft het college in het U-raad overleg
dd 04-10-2005 desgevraagd ontkend dat er een concrete toezegging aan TNW is gedaan.
De vraag aan u om een schriftelijke, duidelijke en rechtsgeldige verklaring te overleggen
waaruit onomstotelijk blijkt dat er een structurele bijdrage 1.9 M€ van het CvB voor de
faculteit TNW komt (kenmerk 05/FRTNW028), is tot op heden onbeantwoord gebleven.
De FR-TNW constateert dat hiermee het fundament onder één van haar belangrijkste
overwegingen bij het geven van instemming weggevallen is. Dit heeft de FR-TNW ertoe
genoopt haar instemming in het revitaliseringsplan in te trekken, zoals reeds aangegeven
in de brief van 18 oktober jl. Dit besluit is door de FR-TNW in aanwezigheid van het
quorum unaniem bevestigd op 17 november 2005. De FR-TNW realiseert zich ook dat de
reeds ingegane processen met betrekking tot vervroegde uittreding gewoon doorgang
zullen hebben, aangezien deze reeds in een ver gevorderd stadium zijn.
In toevoeging op het bovenstaande wil de FR-TNW nogmaals benadrukken dat zij net als
de decaan en het CvB van mening is dat er niet meer dan ongeveer 1,1 M€ bezuinigd kan
worden per begroting 2008, zonder ingrijpen in de speerpunten van ons onderzoek en
onderwijs, waarin de faculteit vaak ver boven zowel het landelijk als het UT gemiddelde
presteert.
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Ons inziens is het van groot belang dat op strategisch niveau beslissingen genomen
worden over de toekomst van de universiteit en de faculteit ten einde een heldere
uitgangssituatie te hebben voor het revitaliseren van onze faculteit. Dit is tevens van
groot belang om verdere onzekerheid bij onze achterban te voorkomen.
Namens de faculteitsraad TNW
Met vriendelijke groet,

Barbara Mojet
Voorzitter FR-TNW

[1] Brief van het CvB dd. 26 september 2005 met kenmerk 371.150/PA&O, gericht aan
de decaan van de faculteit TNW.
[2] “Revitalisering Faculteit Technische Natuurwetenschappen”, Revitaliseringsplan
Faculteit TNW, dd. 23 september 2005.
[3] Besluit Revitaliseringsplan TNW, FR-TNW dd. 23 september 2005, kenmerk
05/FRTNW022
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