
 1 

 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 

 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
AGENDA 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 25 
3. Vaststelling van het verslag van de 66e GV d.d. 2-9-2016 
4. Ontwerpbegroting 2017, inclusief ontwerp actualisatie Huisvestingsplan en contourennotitie 

ICT-projectportfolio 2017 (instemming en advies) 
5. Rondvraag en sluiting 
 30 
 
Aanwezig: 
CSR: T. van Noort, L. Hooijmans, D. Doeleman, A.T. Rutten, T. de Vos, S. Palies, N. Visser, A. 
Wildschut, M. Schippers, D. Noijens, A. Yurtseven 
COR: D.J. Donner, M. Terpstra, J. Maat, P. Rodenburg, I. Breetvelt, C. Hille, P. Tamminga, B. Ó  35 
Nualláin, O. van Tubergen, M. Koster, C. Kleverlaan, J.J. Wirken, G. van der Pol 
Publieke tribune: - 
 
Afwezig: 
CSR: G. Wezelman, A. Caupain, M. Džoljić 40 
COR: J. Bekkenkamp, T. Markaki, C. Zwaga  
 
 
VERSLAG 
 45 
1. Opening (14:01 uur) en vaststelling agenda 
De voorzitter van de GV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 50 
 
3. Vaststelling van het verslag van de 66e GV d.d. 2-9-2016 
Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het 
verslag.  
 55 
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4. Ontwerpbegroting 2017, inclusief ontwerp actualisatie Huisvestingsplan en contourennotitie 
ICT-projectportfolio 2017 (instemming en advies) 
 
Het vervolgproces wordt besproken. Op basis van de definitieve begroting zal een technisch overleg 
en een GV worden ingepland, terwijl er onderhand aan een conceptbrief zal worden gewerkt. In deze 60 
conceptbrief zullen de verschillende vragen die de GV over de ontwerpbegroting heeft worden 
opgenomen, aan de hand van een aantal thema’s. 
 
Het betrekken van de facultaire medezeggenschap  
Een GV-lid geeft aan dat aan de FdR is gebleken dat grote veranderingen er toe kunnen leiden dat de 65 
begroting niet langer de realiteit weergeeft. Binnen de bespreking van de ontwerpbegroting kan dit 
echter niet aangekaart worden. Daarnaast moet er gewacht worden op oktobertellingen en andere 
informatie waardoor er grote verschillen tussen de ontwerpbegroting en definitieve begroting zijn. 
Een GV-lid geeft aan dat de termijnen waarop de begroting besproken moet worden erg kort zijn. 
Een GV-lid stelt dat de risicoparagraaf die elke faculteit opstelt opgevraagd kan worden om extra 70 
inzicht in de risico’s te krijgen. Een GV-lid stelt dat niet zozeer het inschatten van de risico’s, maar 
het onderhandelen over de taakstelling tot problemen kan leiden.  
De voorzitter vraagt de afgevaardigden van de verschillende faculteiten om een korte toelichting te 
geven op de facultaire begroting en het proces. Aan de FMG was veel kritiek op het proces wegens 
een onvolledige begroting. Aan de FEB liep het begrotingsproces goed. Aan de FGw zijn geen 75 
klachten over het proces en is er positief geadviseerd met hierin enige kritiekpunten over de 
facultaire besteding van de gelden. Daarnaast wordt benadrukt dat de faculteit graag ook 
instemmingsrecht op de begroting zou hebben. Aan de FNWI is het proces redelijk goed verlopen, 
maar is er slecht inzicht in de docentbekostiging. Aan de ACTA ligt de conceptbegroting momenteel 
voor bij de OR, maar worden geen problemen verwacht. Aan de AMC is het lastig om de facultaire 80 
begroting los te zien van het AMC als geheel. Daarnaast vindt er momenteel overleg plaats over de 
inrichting van het ziekenhuis.  
Een GV-lid geeft aan dat ondanks het lange proces de tijd waarbinnen de facultaire 
medezeggenschap mee kan spreken ontoereikend is. De financiële cyclus (kaderbrief, 
ontwerpbegroting, definitieve begroting, jaarverslag) wordt besproken. Een GV-lid stelt voor om te 85 
onderzoeken in hoeverre faculteiten er bij gebaat zijn om op meerdere stappen in dit proces 
adviesrecht zouden krijgen. Een GV-lid stelt dat in het begrotingsproces er voornamelijk wordt 
gekeken naar wijzigingen in het beleid van het bestuur die van invloed zijn op de financiën. Er is als 
medezeggenschap genoeg tijd nodig om deze wijzigingen kritisch na te gaan en uit te zoeken in 
hoeverre er draagvlak bestaat voor de plannen. Wanneer deze wijzigingen slechts worden 90 
voorgelegd als onderdeel van de begroting is dit erg laat, omdat er intern reeds langere tijd over de 
beleidswijzigingen is gesproken. Een GV-lid stelt voor om de faculteiten ook de kaderbrief voor te 
leggen. Een GV-lid geeft aan dat het belangrijk is dat faculteiten alle benodigde informatie 
ontvangen om tot een gedegen advies te komen.  
De volgende punten zullen worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting:  95 

- Instemmingsrecht op de begroting; 
- Problemen met het korte proces: de medezeggenschap moet eerder in het proces betrokken 

worden en tijd krijgen om mee te praten over beleidskeuzes die gevolgen hebben voor o.a. 
de financiën; 

- Het beschikbaar stellen van de kadernota; 100 
- De volledige benodigde informatie voor advies bijleveren; 

 
De GV bespreekt hoe om te gaan met de instemming nu blijkt dat het proces niet op alle faculteiten 
zonder problemen is verlopen. Een GV-lid stelt dat er overeenstemming moet zijn over de indeling 
van de definitieve begroting van de faculteiten. Een GV-lid geeft aan dat de taakstelling ter discussie 105 
gesteld kan worden, maar hier wordt niet toe overgegaan. 
 
Science Park 
Een GV-lid geeft aan dat de FSR FNWI zich zorgen maakt over de samenhang van de plannen op 
Science Park, omdat de UvA garant staat voor een zeer groot bedrag. Daarnaast lijkt er een 110 
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verhuizing op naar het Science Park en een verhuizing naar de Zuid-as op handen, zonder dat hier 
een officieel een besluit over genomen is door het College. Deze beide verhuizingen lijken sterk 
samen te hangen en de medezeggenschap wordt niet goed betrokken bij opstellen en uitvoeren van 
de plannen. Een GV-lid stelt dat er moet worden voorkomen dat de UvA de hoofdprijs voor de bouw 
betaald wegens een contract dat ondertekend is op basis van een voorgenomen besluit. Een GV-lid 115 
stelt dat het niet slechts een investering betreft, maar ook helder moet worden gekregen hoe de 
faculteit inhoudelijk beïnvloedt wordt door de plannen. 
De volgende punten zullen worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting: 

- Er mogen geen plannen vastgelegd worden voordat de medezeggenschap heeft ingestemd; 
- Er moet een duidelijk tijdpad over de instemming en/of advies van de medezeggenschap 120 

worden opgesteld;  
 
Loonprijscompensatie 
Een GV-lid legt uit hoe er in de definitieve begroting wordt aangegeven welk deel van de 
rijksbijdrage loonprijscompensatie betreft. In het allocatiemodel zijn de diensten uitgesloten van 125 
deze compensatie en de efficiëntiemaatregelen lijken zo op een verkapte bezuiniging, omdat er niet 
wordt toegelicht hoe de prijsverhoging van de diensten bekostigd wordt. Het GV-lid stelt voor om te 
adviseren dat de loonprijscompensatie voor de hele populatie wordt doorgevoerd. 
Een GV-lid vraagt of dit voortkomt door de vaste budgetten van de diensten. Er wordt uitgelegd hoe 
de vaste budgetten, de afgesproken prijzen en de versobering van de diensten de problemen met het 130 
loon veroorzaken. 
Het volgende punt zal worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting: 

- Er moet gezocht worden naar een passende oplossing voor de stijgende loonkosten van de 
diensten 

 135 
Blended Learning 
Een GV-lid geeft aan dat het nog niet duidelijk is hoe het geld dat voor Blended Learning is begroot 
zal worden verdeeld. Wel zal er waarschijnlijk een expertisecentrum op centraal niveau worden 
ingesteld. Er wordt aangekaart dat Blended Learning niet voor alle faculteiten van dezelfde 
toegevoegde waarde is. Een GV-lid stelt dat centrale aansturing wenselijk is om kosten te drukken 140 
en expertise uit te wisselen. Een GV-lid geeft wegens  het gebrek van een plan voor de geldverdeling 
nog niet bekend is wat het voor de faculteiten betekent om te investeren in Blended Learning; 
wellicht moeten de faculteiten matchen. Een GV-lid stelt dat een investering in Blended Learning 
ook kosten voor de daaropvolgende jaren met zich meebrengt. De GV zou graag een begroting van 
de stuurgroep zien. 145 
Een GV-lid stelt dat de stuurgroep veel invloed heeft op de plannen wanneer deze groep de plannen 
moet goedkeuren. 
Een GV-lid geeft aan dat Blended Learning nu vooral gericht is op technologische veranderingen, 
maar niet op het ondersteunen van docenten. De standaardisatie van het onderwijs heeft veel invloed 
gehad op het personeelsbestand en de student-docent ratio. 150 
Een GV-lid stelt dat sommige vormen van Blended Learning wenselijk kunnen zijn voor het 
onderwijs, maar dat het problematisch wordt wanneer de centrale invulling van Blended Learning de 
overhand neemt waardoor faculteiten niet genoeg ruimte krijgen om aan te geven wat zij nodig 
hebben. Daarnaast worden sommige bestaande praktijk weggedrukt door Blended Learning wegens 
het gebrek aan maatwerk. Een GV-lid vult aan dat de plannen op opleidingsniveau opgesteld zouden 155 
moeten worden. Een GV-lid legt uit dat er visites langs alle faculteiten gepland staan om informatie 
te verstrekken, zodat de medewerkers beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden. 
Een GV-lid stelt dat het lijkt dat het proces reeds ingezet is zonder heldere doelstelling van wat 
Blended Learning precies behelst en hoe dit wordt bewerkstelligt.  
De volgende punten zullen worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting: 160 

- De GV wil graag de begroting voor Blended Learning inzien; 
- De GV wil betrokken zijn bij de evaluatie van Blended Learning wanneer de gelden zijn 

besteed; 
- Behoefte op de werkvloer moet leidend zijn voor het opstellen van de plannen; 

 165 
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Vierkante meterprijs 
Een GV-lid geeft aan dat het positief is dat loze ruimtes worden gebruikt, maar dat een snellere 
voortgang hiervan wenselijk is. Een GV-lid stelt dat er nog onduidelijkheden bestaan aangaande het 
proces en de budgettering. Een GV-lid stelt dat er een integraal programma opgesteld wordt, maar 
een ander GV-lid geeft aan dat het facultaire problemen betreft. Een GV-lid stelt voor ook na te 170 
denken hoe ruimtes met een hoog plafond beter benut kunnen worden. 
Het volgende punt zal worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting: 

- Er moet aandacht worden besteed aan het efficiënt gebruiken van de ruimte en er dient snel 
verbetering te worden gemaakt ten opzichte van de huidige situatie. 

 175 
Duurzaamheid 
De GV bespreekt de ingezonden brief aangaande duurzaamheid. Een groot aantal GV-leden stelt dat 
de universiteit duurzamer moet worden. Een GV-lid benadrukt dat dit niet betekent dat er meer geld 
naar duurzaamheid hoeft te gaan, maar dat er meer aandacht aan besteed moet worden. Een 
duurzaam beleid drukt uiteindelijk kosten.  180 
Een GV-lid stelt dat de doelstelling was om de binnenstadscampus energieneutraal te bouwen, maar 
dat hier geen beleid voor opgesteld is. 
De volgende punten zullen worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting: 

- Er moet meer aandacht komen voor duurzaamheid 
- Het College moet zich houden aan de gemaakte toezeggingen over de energieneutraliteit van 185 

de binnenstadscampus 
 
 
- Er wordt korte pauze gehouden.- 
 190 
 
Lustrum  
Een aantal GV-leden zou graag de begroting voor het lustrum inzien. Een GV-lid bevraagt of de GV 
zich hier op moet richten. Een GV-lid stelt voor om het College te vragen waarom de begroting van 
dusdanige hoogte is.  195 
 
Democratisering 
Een GV-lid geeft aan tevreden te zijn over het feit dat de kosten die voortvloeien uit de 
democratiseringsagenda worden opgepakt binnen de bestaande kaders.  
 200 
IXA 
Een GV-lid vertelt dat er aan het College van Bestuur is gevraagd of de 7 miljoen euro van de 
Gemeente gematcht diende worden, maar dit is niet het geval.  
 
Voorinvesteringen 205 
Een GV-lid vertelt dat toegezegd is door het College van Bestuur dat eventuele gelden die 
overblijven van de voorinvesteringen worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar.  
 
USC 
Een GV-lid bevraagt of sporten gefinancierd moet worden, omdat dit geld wegneemt van het 210 
primaire proces. Een GV-lid geeft aan dat de verdeling van beschikbare gelden niet gelijk wordt 
verdeeld over medewerkers en studenten. Er wordt besproken of de sportfaciliteiten goedkoper aan 
medewerkers aangeboden moeten worden.  
Een aantal GV-leden vindt het belangrijk dat de universiteit een sportcentrum heeft en de 
academische gemeenschap aanspoort hier gebruik van te maken. Een aantal GV-leden bevraagt of de 215 
universiteit zelf over een sportcentrum dient te beschikken om de studenten en medewerkers te 
stimuleren om te sporten.  
Een GV-lid stelt dat duidelijk in de begroting moet worden opgenomen wat het aandeel van de UvA 
is en hoe de sportfaciliteiten exact als product verkocht worden. 
 220 
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50/50-regeling met het AUC 
Een GV-lid geeft aan dat er bestaande afspraken zijn over de financiering en dat de instellingen apart 
mogen bepalen hoe extra gelden besteed worden.  
 
IAS 225 
Een GV-lid stelt dat het instituut vrij luxe is ingericht en zou graag weten hoe veel geld er besteed is.  
Een GV-lid stelt dat het instituut zonder betrekking van de medezeggenschap tot stand is gekomen, 
want hoewel er geen personeel aangenomen is, zijn er wel grote investeringen gedaan. Een GV-lid 
vertel dat in notulen van het College foutief opgenomen stond dat de medezeggenschap 
instemmingsrecht verleend zou worden. Een GV-lid geeft aan dat het instituut summier vermeld is 230 
in de kaderbrief. 
Een GV-lid vraagt hoe de leden van het instituut verkozen zijn. Een GV-lid meent dat het instituut 
moet bijdragen aan interfacultaire relaties en dat hierom gekozen is om weinig beleid op te stellen. 
Een GV-lid stelt voor wel naar het beleidsplan van het instituut te vragen.  
De volgende punten zullen worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting: 235 

- Betrekking van de medezeggenschap op korte termijn; 
- Inzicht in de huisvestingskosten; 

 
Financiële ondersteuning van de medezeggenschap 
Een GV-lid licht toe dat het via Bureau Communicatie lastig is om ondersteuning te krijgen voor 240 
vertalingen of vormgeving. Daarnaast zou de medezeggenschap graag onafhankelijke ondersteuning 
gebruiken. Een GV-lid geeft aan dat dit samenhangt met het 10-puntenplan dat is opgesteld. Er zal 
worden gevraagd naar de update van het 10-puntenplan. Een GV-lid stelt dat om deze reden de 
financiële ondersteuning van de medezeggenschap ook op langere termijn speelt. Een GV-lid stelt 
dat dit punt ook betrekking heeft op de professionalisering van de medezeggenschap. 245 
Een GV-lid geeft aan dat er goed geregeld moet worden dat alle opleidingscommissies (OC’s) goed 
ondersteund worden, omdat deze OC’s momenteel sterk van elkaar verschillen. Een GV-lid stelt dat 
er meer geld voor scholing van de OC’s beschikbaar gesteld moet worden.  
Een GV-lid vraagt waarom dit centraal belegd wordt. Er wordt uitgelegd dat hiervoor wordt gekozen 
om te zorgen dat er geld beschikbaar is om zowel centraal als facultair de medezeggenschap te 250 
faciliteren. 
Het volgende punt zal worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting: 

- Er moet een post in de begroting worden opgenomen voor de versterking van de 
medezeggenschap;  
 255 

Huisbankier UvA 
Een GV-lid stelt dat er informatie moet worden ingewonnen over de verplichtingen ten opzichte van 
de Deutsche Bank.  
Er wordt afgesproken om hierover meer informatie in te winnen tijdens het volgende technisch 
overleg. 260 
 
Internationalisering 
Een GV-lid geeft aan dat de internationaliseringsplannen in de begroting terug te zien zijn, maar dat 
de grote ambities voor het strategisch kader, het instellingplan en de onderwijsvisie enkel uitgevoerd 
kunnen worden wanneer er goed beleid wordt opgesteld. De plannen uit het huidig strategisch kader 265 
worden niet gehaald. Een aantal GV-leden stelt dat er meer financiële middelen beschikbaar gesteld 
moeten worden om op de faculteiten het centraal opgestelde beleid goed te implementeren. 
Het volgende punt zal worden aangedragen in de brief over de ontwerpbegroting: 

- Er moeten meer financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de facultaire 
implementatie van internationaliseringsbeleid 270 

 
Er wordt afgesproken dat de conceptbrief over de ontwerpbegroting wordt opgesteld door GV-leden 
De Vos en Donner. Deze conceptbrief zal vervolgens redactioneel voorgelegd worden aan de GV.  
 
 275 
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5. Rondvraag en sluiting 
- Een GV-lid roept de GV op om het nieuws over het referendum van de commissie 
Democratisering & Decentralisering te verspreiden.  
 
 280 
De voorzitter bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 
16:03uur.  
 


