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Lijst van afspraken en besluiten van de vergadering van het College van
Bestuur op 15 december 1992 (voortgezet op 17 december)
Aanwezig: Boerman (voorzitter). Kromhout en Schenck, alsmede Bronneman,
Knippenberg en Scheepstra
1. Opening
Geen bijzonderheden.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststelling van de lijst van afspraken en besluiten van de CvB-vergadering van 8 december 1992
Het college stelt de tekst vast van de lijst van afspraken en besluiten
van de CvB-vergadering van 8 december 1992.
4. Voorbereiding van de Universiteitsraadsvergadering van 16 december 1992
Met betrekking tot am endement UR -323.7.13 van de GRA S op de Begr oting
1993 m.b.t. de post "Afstudeertoelagen" is het college van mening dat de
ORAS-fractie tere cht aan dacht vra agt voo r de mog elijkheid dat de pos t
"Afstudeertoelagen" ontoereikend zou kunnen blijken te zijn. Het
amendement beo ogt een vo orziening daa rvoor te tre ffen. Inhoudelijk kan
het college daarmee volledig instemmen. Om redenen van financieel beheer
geeft het echter de voorkeur aan een and ere aanpak. Het coll ege zal
toezeggen da t - indien nodig - het fo nds te zi jner ti jd te nminste zal
worden verhoogd met ee n bed rag ov ereenkomend met d e gecumuleerde ren te
vanaf 1 februari 1992. Een en a nder zo n odig te fi nancieren ten l aste
van de bedrijfsreserve: Dir.FI.
5. Hoogleraarsbenoemingen
a. Het college besluit ir.E.van Beek aan te stellen als onbezoldigd
(deeltijd) hoo gleraar Modellering Waterbeheer in de Faculteit der
Civiele Techniek, en wel voor een periode van A jaar te rekenen vanaf
de datum van ambtsaanvaarding (besluit 921215/CvB/5A).
b. Het c ollege bes luit ir .M.C.W.Moerdijk m.i .v. de dat um van ambtsaan
vaarding aan te stellen als hoogleraar Installatietechniek in de
Faculteit der Civiele Te chniek, en wel voor ee n periode van 3 jaar.
De dagtaak van betrokkene wordt bepaald op 0,3 (besluit 921215/CvB/5B).
c. Het col lege besluit dr.i r.A.van den Bos per 1 januari 1993 aan te
stellen als hoogleraar Signaalverwerking in de Faculteit der Techni
sche Natuurkunde (volledige dagtaak) (besluit 921215/CvB/5C).

