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VERSLAG 

 

1. Opening (10:01 uur) en vaststelling agenda 
De voorzitter van de GV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  45 
 

2. Mededelingen 
- J. Wirken is het nieuwe GV-raadslid van de zijde van de COR.  

- De brief van ASVA betreffende de RvT is gisteravond gestuurd en voor de GV ter kennisgeving 

aangenomen.  50 
- Er is een persverklaring van de RvT binnengekomen, waarin staat dat de leden hun functie binnen 

afzienbare tijd neerleggen. De bespreking hiervan wordt geagendeerd bij agendapunt 6. 

- Er zal per mail gecommuniceerd worden dat raadslid Breetvelt zal plaatsnemen in de 

selectiecommissie voor de Commissie FCA.  
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- Vanuit de CSR zijn raadsleden Perrée en Zoutkamp afwezig. 55 
- Vanuit de COR zijn raadsleden Bekkenkamp, Hille, en Van Tubergen afwezig.  

 

3. Vaststelling van het verslag van de 64
e
 GV d.d. 27-05-2016 

Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het 

verslag.  60 
 

4. Concept Kaderbrief 2017 (instemming) 

Het concept van de kaderbrief is op de afgelopen GV en GOV uitgebreid besproken. Op basis van 

deze besprekingen is door raadsleden Hooijmans en Donner een lijst van punten opgesteld. De 

voorzitter stelt voor om deze punten na te lopen en op basis hiervan de op- en/of aanmerkingen te 65 
inventariseren en vervolgens over te gaan tot stemming over de kaderbrief als geheel. 

  

1. Daling studentaantallen; Raadslid Hooijmans licht toe dat het punt over het ijkpunt waarop 

studentaantallen worden voorspeld te ver terug in het verleden ligt, en dus niet realistisch is. Het 

CvB wordt er op gewezen dat de inschatting van studentenaantallen wellicht te rooskleurig is.  70 
 

2. Adviesrecht facultaire raden; De voorzitter ligt toe dat dit punt tijdens de vorige begrotingscyclus 

uitgebreid is besproken. Er is verzocht om de facultaire begrotingen gespecificeerd en uitgebreider te 

maken. Hiervoor is een format opgesteld door Finance & Control. De GV wil dit format inzien en 

bespreken, om er op toe te zien dat het bruikbaar is voor alle facultaire raden.  75 
Raadslid Kooreman vraagt om verheldering welke facultaire commissies er bedoeld worden met de 

laatste zin over dit punt. De voorzitter licht toe dat dit de financiële commissies van de facultaire 

raden betreft. Raadslid Kooreman stelt als tekstuele wijziging voor om de dit aan te duiden als 

‘facultaire medezeggenschapsraden’. Dit zal ter verduidelijking worden opgenomen in de brief.  

 80 
3. Allocatiemodel; De universiteit bevindt zich momenteel middenin de allocatiemodeldiscussie. Als 

deze discussie onverhoopt wordt uitgesteld, dan ziet de GV graag dat de diplomadefinitie op basis 

van de aanpassing van vorig jaar toch doorwerking vindt. 

 

4. Zwaartepuntenbeleid; Raadslid Donner licht toe dat uit de kaderbrief naar voren komt dat 85 
toewijzingen op zwaartepunten geen dynamisch, maar een structureel karakter hebben. Eenmaal 

toegewezen lijkt dit vast te staan. Het belang van tussentijdse evaluatie is niet in de kaderbrief 

opgenomen. In de GOV is aangegeven dat dit slechts per project op de achtergrond gebeurt. De 

onderzoekscommissie van de universiteit is de aangewezen instantie voor deze evaluaties en de GV 

zal de verslagen hiervan ontvangen. Er wordt momenteel gewacht op deze informatie, maar omdat 90 
hier nog geen praktijk bij is wordt dit als aandachtspunt in de brief aangedragen.  

 

5. Diensten; betreffende het weghalen van de vaste computers uit de onderwijszalen en de algemene 

opmerking dat er geen controlemechanisme kenbaar is waaruit blijkt dat bepaalde 

bezuinigingsmaatregelen geen averechts effect zullen hebben. Het CvB wordt middels dit punt 95 
gevraagd of deze maatregel goed is doordacht.  

 

6. Voorinvesteringen; Dit punt betreft een algemeen informerende vraag over hoe de 

voorinvesteringen het komende jaar uitwerking zullen krijgen, mede in verhouding tot de 

kwaliteitsafspraken die er aankomen. 100 
Raadslid Van der Pol kaart de mail van raadslid Bekkenkamp over dit punt aan. Binnen de FGw was 

tevredenheid over de betrokkenheid en samenwerking, en de besteding van de gelden. Het grootste 

probleem is dat er geen structurele oplossing komt voor de werkdruk en begeleiding van studenten. 

Nu dit als structureel probleem wordt beschouwd, mogen de gelden niet worden ingezet ter 

oplossing van de problemen. De voorzitter stelt dat een mogelijke reactie hierop kan zijn dat de 105 
financiering van de voorinvesteringen slechts 2 jaar loopt en vervolgens onzeker wordt. Raadslid 

van der Pol antwoordt dat het antwoord hierop reeds geformuleerd is. Er kan tijdelijk geld worden 

ingezet om manieren te bedenken voor investering in structurele veranderingen, omdat het 

veranderen van structuren ook geld kost. Hij zou graag opgenomen zien in de brief dat er een andere 
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definitie van tijdelijke en structurele problemen wordt gevormd. De gelden zouden ook ingezet 110 
moeten worden om de zaken aan te pakken waardoor structurele problemen ontstaan. 

Raadslid Breetvelt benadrukt dat de voorinvesteringen in de toekomst investeringen zullen worden 

vanuit OCW. Als dit een zeker, extra budget betreft, dan kunnen deze gelden ook structureel 

gebruikt worden.  

Raadslid Simpson voorziet hier problemen mee. De faculteiten moeten de problemen aandragen en 115 
de problemen vervolgens structureel aanpakken. Ook moeten de faculteiten de ruimte krijgen om de 

onderwerpen aan te dragen. Er moet een oplossing voor deze structurele oplossingen komen, ook als 

dit niet middels gelden van de voorinvesteringen geschiedt.  

Raadslid Hooijmans licht toe dat er in de brief gevraagd wordt in hoeverre de voorinvesteringen zich 

verhouden tot de kwaliteitsafspraken en de Bussemakergelden. Dit betreft de structurele financiering 120 
die zal aanvangen in 2018. Dit punt wordt dus reeds aangekaart, maar zal sterker worden 

geformuleerd als zijnde: er wordt van uit gegaan dat dit geld beschikbaar komt en de GV wordt 

graag tijdig op de hoogte gesteld wanneer dit niet het geval is.  

Er zal aan de brief worden toegevoegd dat de voorinvesteringen ook gebruikt moeten worden om 

structurele problemen aan te pakken en dat algemene punten die opkomen ook aangepakt moeten 125 
worden. Tevens zal er een versterking en verheldering over de relatie tussen de gelden opgenomen 

worden.  

 

Er worden geen andere punten aangedragen om op te nemen in de brief.  

 130 
Stemming 

De voorzitter gaat over tot stemming over de stelling: ‘De GV besluit in te stemmen met de concept 

kaderbrief zoals aangeboden op 4 mei 2016.’  

 

Uitslag: 135 
Er zijn 23 stemgerechtigden, waarvan 12 COR-leden en 11 CSR-leden. 

 

CSR 

Voor: 9 

Tegen: 0 140 
Onthouding: 0 

Blanco: 2 

 

COR 

Voor: 11 145 
Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Blanco: 1 

  

De brief wordt aangepast en aan de GV voorgelegd voor commentaar. Vervolgens zal de brief aan 150 
het CvB verstuurd worden.  

 

5. Binnenstadscampus (bespreking) 

 

Er is een brief opgesteld naar aanleiding van de afgelopen GV en GOV.  155 
Raadslid Hooijmans vertelt dat deze reeds is voorgelegd aan raadslid van Tubergen. Verder is het 

probleem bij de ACTA nog niet opgenomen in de brief, omdat hier nog een terugkoppeling over zou 

komen naar Erik Boels. Hier zou worden geïnformeerd naar de huidige stand van zaken, maar dit is 

niet gebeurd.  

Vervolgens worden een aantal punten uit de brief kort aangekaart.  160 
Alinea 2: De brief volgt op de kaderbrief waarin de horizonverlegging van 2020-30 wordt benoemd. 

Alinea 3: Er moet naar aanleiding van de allocatiemodeldiscussie een heroverweging plaatsvinden 

van de interne huisvestingsbekostiging, met een herzieningsprocedure. 
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Alinea 4: De duurzame betrokkenheid van de medezeggenschap bij de programmagroepen. Dit is 

toegezegd, en per mail kan worden aangedragen wie er in de betreffende programmagroepen wil 165 
plaatsnemen.  

Alinea 5: Deze alinea bevat de positie van de GV. Er wordt gesteld dat de GV graag ziet dat er op 

een soortgelijke wijze als de bespreking van de allocatiemodeldiscussie wordt omgegaan met de 

binnenstadscampus en de bibliotheek. De GV vindt het belangrijk dat er vroegtijdige betrokkenheid 

en inspraak wordt georganiseerd, en meent dat het niet wenselijk is om een keuze tussen twee 170 
scenario’s voor te leggen. De GV wil graag meedenken over de vormgeving van de raadpleging. 

 

De voorzitter stelt voor om de laatste alinea met het standpunt van de GV te bespreken.  

Raadslid Donner vraagt in welke mate een brede consultatie over de binnenstadscampus niet binnen 

het huidige traject past, waarbij intensieve consultatiedagen georganiseerd worden voor de 175 
betrokken partijen die belangen hebben dan wel vertegenwoordigen. Het voordeel hiervan is dat er 

over de inhoud en detaillering van plannen gesproken kan worden. Hij vraagt naar de meerwaarde 

van brede consultatie ten opzichte van de huidige aanpak.  

De voorzitter vermeldt dat dit een onderdeel is van het tien-punten plan en de belofte aan de 

academische gemeenschap in zijn geheel. De huidige aanpak staat nog onvoldoende voor betrekking 180 
van de academische gemeenschap in bredere zin. Bredere consultatie zou betrekking hebben op de 

organisatie van werkgroepavonden. Raadslid Hooijmans ligt toe dat er lang is nagedacht over de 

vormgeving en dat er nu in zekere mate besloten is een proces als de allocatiemodeldiscussie op te 

starten op kleinere schaal. De consultatie zal minder breed zijn, maar wel worden gevolgd door een 

openbare presentatie. Er wordt nog gesproken of een keuze tussen twee scenario’s de voorkeur 185 
geniet, of het betrekken van de gemeenschap waarbij om inbreng gevraagd wordt.  

Raadslid Van Der Pol stelt dat de manier die nu voorgesteld is tot minder publieke debatten leidt, 

maar daarentegen ook tot snellere betrokkenheid van de betrokken partijen. Er wordt zo gezocht 

naar nieuwe manieren om de academische gemeenschap te betrekken waarin iedereen zo goed 

mogelijk wordt meegenomen. Hij zou graag aanzien hoe deze wijze van raadpleging uitpakt, omdat 190 
het een goede poging tot het betrekken van de gemeenschap en tegelijkertijd tot hervormen van de 

raadpleging betreft. De voorzitter merkt op dat in de huidige formulering ook wordt aangegeven dat 

de GV positief is het opzetten van de brede discussie.  

Raadslid Hooijmans stelt voor om op te nemen dat de GV het wenselijk vindt dat de betrokken 

partijen, verschillende experts en formele inspraakorganen dicht betrokken worden bij de 195 
verschillende consultatiedagen.  

Raadslid Greijdanus merkt op dat er voornamelijk beleidsmedewerkers van de huisvesting UvA 

worden geraadpleegd tijdens de consultatiedagen. De raadpleging kan worden verbeterd door niet 

alleen de medezeggenschap, maar de academische gemeenschap in bredere zin te raadplegen. De 

voorzitter stelt dat het positief is dat de verschillende partijen worden betrokken, maar dat er 200 
tegelijkertijd ruimte is voor verbetering in de betrekking van de academische gemeenschap in 

bredere zin. De GV wil graag meedenken over wijzen waarop dit kan gebeuren.  

 

Vervolgens ligt raadslid Hooijmans de problemen op de ACTA toe. De faculteit heeft hoge 

huisvestingslasten en de huur van de VU gaat wellicht weer omhoog. Hier is nog geen duidelijkheid 205 
over, en de GV zou dit graag wel zien. Er zou contact gelegd worden met Erik Boels om 

verheldering te vragen, maar dit is niet gebeurd.  

Raadslid Kleverlaan ligt toe dat er meerdere samenwerkingsverbanden bestaan waar de huisvesting 

samen gedragen wordt, zoals ook bij de VU. De voorzitter merkt op dat dit punt in de 

begrotingsbrief genoemd is, en dat hier om inzicht in de documentatie gevraagd is. Raadslid 210 
Hooijmans stelt voor om na de vergadering te mailen over de huisvesting die gedeeld wordt met de 

VU. Zij zal de COR-leden die zich met huisvesting bezig houden in deze convocatie opnemen.  

 

Stemming 

De voorzitter gaat over tot stemming over de stelling: ‘de GV besluit de brief betreffende 215 
huisvesting naar aanleiding van de kaderbrief 2016-2017 aan te nemen.’ 

 

Uitslag: 
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Er zijn 23 stemgerechtigden, waarvan 12 COR-leden en 11 CSR-leden. 

 220 
CSR 

Voor: 11 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Blanco: 0 225 
 

COR 

Voor: 10 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 230 
Blanco: 2 

 

De brief zal worden herschreven op basis van de aangedragen punten en zo snel mogelijk per mail 

aan de GV worden voorgelegd.  

 235 
De voorzitter stelt voor een korte pauze van 10minuten in te lassen.  

 

6. Herbenoemingen leden RvT en verhouding RvT/MZ (bespreking) 

 

Voor dit agendapunt wordt raadslid Donner als technisch voorzitter aangesteld.  240 
 

Er wordt voorgesteld een korte inventarisatie in de openingsronde te houden, om vervolgens te 

bekijken of de beeldvorming compleet is, en er een mening vanuit de GV gevormd kan worden.  

 

Raadslid Simpson vertelt dat de afgelopen maanden zich hebben gekenmerkt door intensieve 245 
gesprekken met de RvT en direct betrokken partijen. Ze hoopt dat het nieuws van de ochtend goede 

uitwerking zal hebben voor de universiteit. Nu kan er gekeken worden naar het aanstellen van een 

RvT die breed draagvlak geniet vanuit de gehele academische gemeenschap. Het aanstellen van zo’n 

raad is niet alleen voor de UvA belangrijk, maar ook als reactie op een probleem dat landelijk 

gesignaleerd kan worden.  250 
Raadslid Appelman sluit zich hier bij aan en wil toevoegen dat de bespreekpunten zoals aangedragen 

voor de vergadering en vooral betrekking op hebben dat de RvT wordt aangesteld om toezicht te 

houden op de universiteit en haar functioneren. De RvT moet er voor de universiteit zijn en 

bevorderlijk zijn voor de universiteit. Dit gesprek moet landelijk gevoerd worden, maar ook 

draagvlak vinden binnen de universiteit.  255 
Raadslid Kleverlaan geeft aan in het licht van de recente ontwikkeling deze bespreking graag binnen 

de COR te bespreken, in plaats van vandaag al plenair binnen de GV. Er wordt verzocht dit punt als 

voorstel van orde te bespreken na de inventarisatieronde. 

Raadslid Ó Nualláin sluit zich aan bij de punten van raadsleden Simpson en Appelman en meent dat 

er op dit moment een discussie kan worden gevoerd over de gewenste vorm van toezicht. De GV 260 
kan zich uitspreken over de rol van de RvT en de wijze waarop deze vervuld moet worden. Er kan 

tijdens de GV gesproken worden op de gezamenlijke visie op toezicht aan de universiteit, waarna 

deze punten vervolgens meegenomen kunnen worden naar de interne vergaderingen van de COR en 

de CSR. Raadslid Ó Nualláin spreekt daarnaast zijn waardering over Gerard Mols uit, wegens de 

lastige positie waar hij zich recentelijk in bevond.  265 
Raadslid Tamminga is van mening dat er goed toezicht moet zijn op de universiteit, en er zijn 

bepaalde dingen misgegaan in de afgelopen periode. Het agendapunt zoals momenteel geformuleerd 

heeft echter betrekking op de herbenoeming, en om deze reden zou het wenselijk zijn eerst binnen 

de COR te bespreken hoe er gereageerd moet worden op de huidige situatie.  

 270 
De voorzitter stelt voor het voorstel van raadslid Kleverlaan te bespreken.  
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Raadslid Appelman draagt aan dat de huidige ontwikkelingen de verantwoordelijkheid zijn van de 

gezamenlijke medezeggenschap van de UvA en het daarom wenselijk is dit gezamenlijk in de GV te 

bespreken, zodat er een reactie vanuit de medezeggenschap gegeven kan worden.  

Raadslid Simpson stelt voor om als GV hier transparant mee om te gaan. 275 
Raadslid Markaki sluit zicht aan bij de punten van raadslid Appelman om een heldere discussie te 

hebben, en vervolgens ook een inhoudelijke discussie binnen de CSR en COR te houden. 

Raadslid Van Der Pol wil graag intern de zaken bespreken, voordat er zonder interne reflectie en 

voldoende informatie openbaar over vergaderd wordt.  

Raadslid Doeleman meent dat het agendapunt niet overbodig is geworden, omdat de RvT nog aan 280 
zal blijven en toezicht zal houden tot de evaluatie UvA-HvA is afgerond.  

Raadslid Appelman draagt aan dat deze GV kan worden ingezet om op een gedeeld 

informatieniveau te komen en zo gezamenlijk een mening te vormen over de toezichthouders en een 

reactie te formuleren op het bericht van de RvT. Raadslid Wolthuis Scheeres draagt aan dat het 

gebrek aan informatie opgelost kan worden door nu binnen de vergadering deze informatie te delen 285 
en de gedeelde documentatie te bespreken.  

Raadslid Terpstra stelt voor om als GV de aandacht te richten op het opstellen van de profielschets.  

 

Stemming 

De technisch voorzitter gaat over tot stemming over de stelling dat dit onderwerp niet tijdens de 290 
huidige GV besproken zal worden. 

 

Uitslag: 

Er zijn 22 stemgerechtigden, waarvan 12 COR-leden en 10 CSR-leden. 

 295 
CSR 

Voor: 0 

Tegen: 8 

Onthouding: 1 

Blanco: 1 300 
 

COR 

Voor: 3 

Tegen: 6 

Onthouding: 0 305 
Blanco: 3 

 

Er is besloten om het nieuwe agendapunt over het aftreden van de RvT, zoals ter vergadering 

gebracht is, te bespreken.  

 310 
Er wordt geïnventariseerd of er over de profielschets van RvT-leden of over toezicht door de RvT in 

algemene zin zal worden gesproken. Het persbericht van de RvT en de profielschets uit 2012 zijn 

aan de GV gestuurd. Raadslid Appelman stelt dat het belangrijk is om als GV met een openbare 

verklaring te komen als reactie op het persbericht van de RvT van deze ochtend. Raadslid Simpson 

wil naast een persbericht ook een brief aan de minister OCW uitsturen. Raadslid Ó Nualláin wil 315 
hierin graag opnemen dat de GV graag in gespreek treedt over de invulling van toezicht aan de 

universiteit. Raadslid Appelman stelt voor randvoorwaarden over toezichthouden op te stellen, 

waarbij de toezichthouders kennis van hoger onderwijs hebben en beschikken over voldoende tijd 

voor het uitvoeren van hun taak.  

Raadslid Terpstra draagt aan dat de GV graag in onderhandeling wil gaan over de profielschets en 320 
dat de GV graag ziet dat de wet wordt nageleefd. De technisch voorzitter vraagt dat of de wettelijke 

kennis over de taken van de RvT toereikend is. De GV moet er bewust van zijn wat deze wettelijke 

vereisten zijn en hoe deze zich verhouden tot de problemen die recentelijk gespeeld hebben. 

Raadslid Appelman sluit zich hier bij aan, maar zou tevens graag bespreken over de manier waarop 

toezicht wordt gehouden en wat hiervan wordt verwacht. Raadslid Ó Nualláin zou graag zien dat 325 
deze discussie de komende periode niet de energie van het CvB kost, zodat het niet ten koste gaat 
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van andere belangrijke zaken die spelen aan de universiteit. Raadslid Simpson stelt voor om de 

vragen betreffende toezicht te stellen aan de achterban en deze bevindingen aan te dragen bij de 

minister.  

  330 
Er wordt besproken of er eerst intern vergaderd moet worden binnen de CSR/COR of gezamenlijk 

als GV. De meningen hierover zijn verdeeld en worden besproken.  

 

Raadslid Appelman stelt voor om als GV de punten te bekijken zoals aangedragen voor deze 

vergadering. Op basis van deze punten kan duidelijk worden geconcludeerd dat er iets mis gegaan is 335 
bij de toezichthoudende taken.  

Raadslid Van Der Pol doet als voorstel voor het persbericht dat de GV het waardeert dat de RvT 

onderwijs en onderzoek als kerntaken voorop stelt en graag ziet dat dit in de toekomst zo blijft.  

Raadslid Appelman stelt voor om in de brief aan de minister ook een samenvatting van pijnpunten 

op te nemen, om zo een helder beeld van de wensen van de GV te formuleren. 340 
Raadslid Simpson stelt voor om geen personen met politieke achtergrond in de kamer aan te stellen 

als nieuwe RvT-leden. Raadslid Wirken vraagt hier toelichting over, maar deze toelichting wordt 

uitgesteld. 

Raadslid Greijdanus stelt voor om eerst in te gaan op de inhoud van het persbericht en het opstappen 

van de RvT, en de profielschets voor een later moment te bewaren. De voorzitter stelt voor eerst een 345 
persbericht op te stellen, en als er nog tijd is een brief aan de minister op te stellen en 

vervolgafspraken te maken. 

Raadslid Simpson stelt voor een mail aan alle betrokkenen op de universiteit te sturen ter 

raadpleging over de RvT.  

 350 
Er wordt geïnventariseerd welke punten er in het persbericht moeten worden opgenomen, waaronder 

het voornemen van de RvT om de taken over te dragen. Raadslid Appelman stelt voor om te stellen 

dat de GV hier verheugd over is, en raadslid Van Der Pol voegt hier aan toe dat het teleurstellend is 

dat het zo ver heeft moeten komen. 

Er wordt besproken of er in het persbericht gesproken moet worden over de vertrekkende leden en 355 
wat de toon is waarop dit moet gebeuren. Er wordt besloten om niet te spreken over individuen, 

maar over de RvT als raad in het geheel. De GV bespreekt hoe de inspanning, erkenning en 

waardering van de RvT geformuleerd moeten worden. De meningen hierover zijn verdeeld, en de 

reikwijdte van de verschillende meningen moet in het persbericht naar voren komen. 

 360 
Er wordt besproken in hoeverre een eerste stap naar een gesprek met de minister moet worden 

opgenomen in het persbericht, en of er wordt gesproken over wenselijke basisvoorwaarden en een 

profielschets voor nieuwe RvT-leden. Raadslid Appelman stelt voor kort op te nemen wat de 

geschiedenis tot het opstappen van de RvT is, om zo te kunnen duiden hoe de GV het wel graag zou 

zien. Tevens is de profielschets reeds beschikbaar. De GV geeft aan graag in gesprek te gaan met de 365 
minister om de rol van toezicht en de profielschets voor RvT-leden te bespreken, en meent dat dit op 

basis van maatschappelijke ontwikkelingen wenselijk is.  

 

Er wordt besproken of de twaalf punten over de samenwerking met de RvT, die voorafgaand aan de 

GV zijn aangedragen, opgenomen worden in de brief aan de minister. Omdat deze punten niet in de 370 
GV besproken zijn wordt er besloten om dit niet te doen, maar om ter illustratie kort samen te vatten 

wat er voorgevallen is. Deze brief zal de komende week over de e-mail vormgegeven worden. 

 

Het voorstel om een mail to all te versturen wordt besproken. Raadslid Greijdanus vertelt dat er 

gedurende de GV een mail door het CvB verstuurd is over het overdragen van de functies van de 375 
RvT-leden, waardoor het overbodig is er nog een te versturen. 

Raadslid Doeleman draagt aan om in het persbericht te verwerken wat de GV er van vindt dat de 

RvT-leden nog aanblijven tot de evaluatie UvA-HvA rond is. Wegens tijdgebrek is het niet mogelijk 

dit punt te bespreken.  

 380 
Er wordt vastgesteld hoe het opstellen van het persbericht zal verlopen nu de vergadering ten einde 
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loopt. Raadslid Hooijmans heeft meegeschreven met de punten die aangedragen worden, en zal deze 

punten uitwerken tot een persbericht. Hierin zal een zin over de opvatting op de organisatie van 

toezicht worden opgenomen, maar geen feitelijke profielschets.  

 385 
Er wordt voorgesteld om het persbericht voor 12:30uur op te stellen en aan de GV te sturen ter 

verbetering en instemming. Vervolgens zal het persbericht om 14:00uur verstuurd worden.  

 

Stemming 

De voorzitter gaat over tot stemming over de stelling dat het persbericht nog geschreven wordt 390 
voordat de vergadering uiteen gaat.  

 

Uitslag: 

Er zijn 23 stemgerechtigden, waarvan 13 COR-leden en 10 CSR-leden. 

 395 
CSR 

Voor: 1 

Tegen: 5 

Onthouding: 3 

Blanco: 1 400 
 

COR 

Voor: 0 

Tegen: 9 

Onthouding: 3 405 
Blanco: 1 

 

Dit stemvoorstel is niet aangenomen. 

 

Stemming 410 
De voorzitter gaat over tot stemming over de stelling dat een aantal GV-leden mandaat krijgt om het 

persbericht op te stellen en te versturen. 

 

Uitslag: 

Er zijn 23 stemgerechtigden, waarvan 13 COR-leden en 10 CSR-leden. 415 
 

CSR 

Voor: 7 

Tegen: 1 

Onthouding: 1 420 
Blanco: 1 

 

COR 

Voor: 6 

Tegen: 5 425 
Onthouding: 2 

Blanco: 0 

 

Er wordt besloten nog eens over te gaan tot een stemming. 

 430 
Stemming 

De voorzitter gaat over tot stemming over de stelling dat het persbericht onder leiding van raadslid 

Hooijmans wordt opgesteld, om 12.30uur aan de GV verstuurd wordt, en om 14.00uur verstuurd 

wordt aan de pers zodra de verbeteringen zijn doorgevoerd. 

 435 
Uitslag: 
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Er zijn 23 stemgerechtigden, waarvan 13 COR-leden en 10 CSR-leden. 

 

CSR 

Voor: 7 440 
Tegen: 1 

Onthouding: 0 

Blanco: 2 

 

COR 445 
Voor: 7 

Tegen: 2 

Onthouding: 1 

Blanco: 3 

 450 
Er is besloten dat raadslid Hooijmans met hulp een tekst voor het persbericht zal opstellen en om 

12:30uur per mail aan de GV stuurt. Alle leden kunnen hier op reageren, en deze opmerkingen 

zullen meegenomen worden. Ten slotte zal om 14:00uur het definitie persbericht verstuurd worden.  

 

7. Rondvraag en sluiting 455 
 

Nadat de technisch voorzitter heeft geconstateerd dat de tijd is verstreken sluit hij de vergadering om 

12:11uur. 

 


