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Verslag van de Presidinmvergadering van 14 januari 1997, kamer VzUR/HG.

aanwezie:
leden: Van Iperen (VzUR), Boersma, Dijksman, Hoeve, Linsen, Schouten en Slavenburg
CvB: De Voogd (VC)
BsUR:
Krook (verslaglegging)
voorts aanwezig:

Bronneman (SU)

1. Opening
VzUR deelt mee dat de ambtelijk secretaris, mw. Guijt - Wink ziek is. Voorts deelt hij mee dat dhr.
De Voogd iets later aanwezig zal zijn.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
1. Ter vergadering wordt een brief van het ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen
uitgedeeld. Hierin wordt meegedeeld dat de zittingstermijn van dhr. De Voogd als lid, tevens
voorzitter van het College van Bestuur, afloopt op 1 april 1997. Het ministerie verzoekt het CvB
het oordeel van de Universiteitsraad in te winnen. SU licht toe dat in de wet is geregeld dat een
vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad deze taak op zich neemt. Het Presidium stemt in
met het voorstel van VzUR aan de raad voor te stellen het Presidium als vertrouwenscommissie in
te stellen bij gelegenheid van de vergadering van 5 februari 1997.
Voorgaande is besproken in afwezigheid van dhr. De Voogd.
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2. Van Iperen deelt mee dat hij als voormalig Secretaris beheerder van TWI, en niet als voorzitter
van de Universiteitsraad, door het CvB benoemd is in de klankbord-commissie Modernisering
Ondersteunende Diensten.
P-2.1 Agendapunten komende Presidiumvergaderingen
P-2.3 Vooraanmeldingsaantallen voor '97/'98 per opleiding
3. Het Presidium neemt kennis van bovengenoemde notities P-2.1 en P-2.3..
P-2.2 Notitie AsUR inzake werkafspraak AAG/ORAS
BsUR
-

4. De Notitie AsUR inzake werkafspraak AAG/ORAS wordt in de volgende Presidiumvergadering
aan de orde gesteld
3. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. Verslag van de Presidiumvergadering van 10 december 1996
naar aanleiding van:
1. Boersma herhaalt zijn vraag gesteld in de vorige vergadering betreffende maximale duidelijkheid
over de MOD voor het personeel, daar de ronde van De Bruin langs de faculteiten kennelijk niet
genoeg precieze informatie verschaft. SU deelt mee dat hij dit vraagstuk nog deze week zal
inbrengen in diverse gremia.
2. VzUR deelt mee dat hij in de URCOO op verzoek van VzURCOO de discussie bij het
agendapimt Keuze medezeggenschapstelsel zal leiden.
VC komt binnen.
3. Het CvB deelt mee dat bekostiging van gastdocenten in 1997 uit het budget voor 1998 kan
geschieden als het budget voor de gehele planperiode dit toelaat.
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4. VzUR rapporteert uit de Presidiumwerkgroep UR-overleg MUB. De werkgroep stelt het volgende
aan het Presidium voor:
a) Tegelijk met het opsturen van de CvB nota stuurt VzUR een brief naar de faculteiten (en
andere beheerseenheden, zie tk 97 01 09) met het verzoek vooral te reageren, en de
faculteiten wordt verzocht de Universiteitsraad in kennis te stellen van de reactie.
b) Het Presidium verzoekt het CvB de discussie in de Universiteitsraad in twee ronden te doen,
zodat zoveel mogelijk de reacties van de faculteiten meegenomen kuimen worden.
Het Presidium neemt de voorstellen van de werkgroep over.
Het CvB stemt in met het voorstel van het Presidium de Keuze medezeggenschapstelsel in twee
vergaderingen te behandelen in de Universiteitsraad, te weten op 5 februari en op 5 maart a.s. en
laat het aan de Univ ersiteitsraad een en ander voor te bereiden.
5. Het CvB deelt mee dat het Studentenstatuut deze maand verspreid wordt. Voorts deelt het CvB
mee dat er inderdaad één format bestaat voor het faculteitsgebonden gedeelte van het
Studentenstatuut.
6. Het CvB deelt mee dat het van Moret, Ernst & Young een rapport, de 'second opinion' inzake het
Management Informatie Systeem heeft ontvangen. Het CvB heeft de aanbevelingen overgenomen.
Een van de aanbevelingen is dat de geschiktheid van het totaalconcept nog bewezen dient te
worden, hetgeen enkele maanden gaat duren. Indien blijkt dat het totaalconcept niet voldoet, gaat
het CvB opnieuw aanbesteden. Het CvB heeft het Rekencentrum gevraagd capaciteit beschikbaar
te stellen.
Desgevraagd deelt het CvB mee dat het rapport vertrouwelijk is, maar dat een samenvatting
daarvan in de URCFP besproken kan worden.
Desgevraagd door Slavenburg deelt het CvB mee dat Volg ++ aangeschaft wordt,
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7. Het verslag van de Presidiumvergadering van 10 december 1996 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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