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Geacht College van Bestuur, 
 
De Gezamenlijke Vergadering (hierna: GV) wil het College van Bestuur (hierna: CvB) bedanken 
voor het toesturen van de memo Planning uitwerking nieuw allocatiemodel van 14 september jl. 
en voor de uitnodiging voor het technische overleg van 11 oktober jl. De GV is verheugd dat de 
te volgen procedure op papier is gezet. De GV heeft de memo besproken op de GV van 6 oktober 
jl. en wil daar graag op reageren.  
 
Allereerst heeft de GV vragen bij het strakke tijdpad dat uit de bovengenoemde memo naar 
voren komt. De GV had verwacht dat de strategische impact die beoogd wordt met het nieuwe 
allocatiemodel duidelijk genoeg zou zijn op dit moment voor een heldere conceptversie. De 
verwachting was dat het CvB naar de GV zou komen voor een informerende bespreking over 
deze conceptversie.  
Een Gezamenlijke Overlegvergadering (hierna: GOV) over een conceptversie van het 
allocatiemodel zou de GV inzage geven in de strategische keuzes die zijn besproken en de 
overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld. Een kort overzicht van de strategische 
overwegingen is wel gepresenteerd aan een deel van de GV bij het technische overleg, maar 
deze informatie is helaas niet met de volledige GV gedeeld. De GV zou dit graag wel zien. Het zou 
de gelegenheid bieden om de GV haar terugkoppeling te laten geven.  
Dit zou alleen maar ten voordele van het CvB uitpakken: het CvB kan met mogelijke 
breekpunten van de GV rekening houden in zijn verdere besluitvorming. Dit zou voorkomen dat 
de GV bij het voorgenomen besluit wordt gevraagd in te stemmen met een besluit waar ze geen 
aansluiting mee kan vinden. Het concrete voorstel van de GV is dus om een GOV over een 
conceptversie van het allocatiemodel aan de planning toe te voegen. 
 
Ten tweede een punt ter verduidelijking om mogelijke misverstanden te voorkomen. Onder het 
kopje “Instemming van GV verkrijgen” staat de formulering “de wettelijke termijn van zes 
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weken”. De GV wil graag hierbij vermelden dat het de UvA gewoon is om een termijn van zes 
weken aan te houden voor instemmingsverzoeken, maar dat de wet geen expliciete tijdslimiet 
voorschrijft.  
 
 
Hoogachtend, 

          
Pim van Helvoirt 
Voorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 17|18 

Breanndán Ó Nualláin 
Vicevoorzitter  
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