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Geacht Coll ege va n Bestuur, 

Middels deze bri ef wenst de Geza menlijke Vergadering (GV) u te in fo rm eren over de uitkomst 

va n haa r s temming betreffend e de co nce pt definiti eve begro ting, de actuali sa ti e va n het 

hui svestingsplan en het ICT-pro jectportfo lio 201 7 op bas is va n uw reactie op de qoor de GV 

ge formul eerd e bezwaren. De GV heeft na stemming bes loten ni e t in te s tem men met de concept 

definiti eve begroting en de actua lisatie van het hui svestingsplan 2017. 

Dit oordeel is gebaseerd op het volgend e bezwaa r va n de GV di e naar haar mening onvoldoende 

is weggenomen. Op dit moment ]open er ond erh and elingen voor de hui svestin g van de Faculteit 

der Na tuu rwetenschappen, Wiskun de en Informatica (FNWI) op de Zuidas (huur) en 

bouwkosten op het Science Park (verhu ur aa n SRON en VU). Oak als deze ond erh and elingen 

voo rspoedig verlopen hebben ze naa r a ll e waa rschijnlijkheid geen gevolgen binnen de 

begroting va n 2017 al zull en voo rb ere idingen va n 201 8 we) a l in 2017 beginne n. Na de 

onderh and elingen zal de bes lui tvorming plaats vind en en de GV ziet graag dat de 

medezegge nschap daa rbij ter instemming betrokke n wordt. 1 De GV is indacht ig de geschi edeni s 

van de AFS van mening dat zij ni et in kan s temmen met de begro ting, voordat door het College 

du idelijk wordt gemaa kt wa nneer de onderhand elingen met de VU en SRON en de in de GOV 

va n 4 november toegezegde afstemming met de decen trale en centrale medezeggenschap plaa ts 

zull en vind en. De GV heeft via de medezeggenschap van de FNWI uw voorstel om de eventuel e 

fin anciele effec ten van de onderhandelingen in de Kaderbrief 2018 te adresseren ontvangen 

maar geeft de voorkeur aan behand eling bui ten de Kaderbrie f 2018. 

Naas t dit bezwaa r dat heeft geleid tot het niet ins temmen van de begro ting, heeft de GV oak nag 

ee n aantal pun ten va n aa nd acht, advieze n en vragen. 

1. De fin anciele cyclus voor 2017 is de eerste om centrale en decentrale 

medezeggenschap te la ten sa menwerken in het opstell en van het centrale 

ins temmingsbesluit. De voornaa mste erva ring die daarbij is opgedaan is de krappe tijd 

die decentraal bestaat om tot een advies te komen, de vele ti jd die nodi g is om 

in fo rmatie bij de controll ers (fa cul teiten) of de vele geledingen (di ensten) te vergaren 

1 De GV meent da t u heeft toegezegd tijdens de GOV van vrij dag 4 nove mber jl. dat het 
voorgenomen beslui t dat volgt op de onderhande li ngen te r instemming Jigt bij de medezeggenschap. m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
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laat weinig tijd om de in formati e overfl ow in een afgewogen mening te kunn en 

samenbrengen. Dit kan voor de fin anciele organi sati e onervarenh eid met deze 

gelntensiveerde rol va n de medezeggenschap zijn maar het aangeboden form at om 

deze bespreking mee in te delen is ni et door all e faculteiten en di ensten gebruikt, wat 

de bespreking ze ker heeft bemo eilijkt waa rdo or de GV herni euwd verzoekt om 

voll edi ge ontsluiting va n de benodi gde informati e, ook op decentraa l niveau. De 

ervaringen van de medezegge nscha p bij de Faculteit der Rechtsgelee rdh eid (FdR) zijn 

vooral zeer treurig: de begro ting kwam te laa t, ni et in het juiste form at, en daarn a nog 

twee kee r binnen en kon ni et geno eg informatie voor goede advis ering op leveren. Dit 

heeft er mede voor gezorgd dat de FSR van de FdR nega ti ef hee ft geadviseerd op de 

facultaire begroting. Gegeven dat de s tud entraden hun zittingstermijn net beginnen bij 

de fa cul ta ire advi esaa nvraag is dat aanl eiding om te zoeken naar mani eren hi er meer 

tijd voor de decentrale medezeggenschap in het proces va n fin anci ele cyclus te vind en. 

Sommige facu lteiten bevord eren het inzicht in hun financi ele huishouding door 

kad ernota's op te s tellen en naar de facultaire raden te s turen, de GV ziet hierin ee n 

goede verbetering di e de and ere faculteiten zouden moe ten volge n. Daa rnaas t vraagt 

de GV het College echter we! te blijven nadenken over mani eren om de fa cultaire 

medezeggenschap instemmingsrecht te geven op de hoofdlijn en va n de facultaire 

begroting. 

2. Ten aa nzien van het Huisvestingsplan mist de GV een hoofdstuk waarin •de 

inspanningen voor het bereiken va n de duurzaamheidsdoelen uit het lnstellingsplan 

w ard en besproken en uitgewerkt. Hi erbij aanhakend wil de GV u herinn eren aan uw 

toezegging om de Binnenstadscampus energie neutraa l op te zetten: is dat nog steeds 

mogelijk binnen de plannen waaraan gew erkt wordt? 

Daarnaas t waardeert de GV de moeite di e uw vastgoedbedrijf en fa cilitaire onder

steuning en de bibliotheek levert vo or een effi cienter gebru ik van de Roeterseiland

complex gebouwen B en C maar de medezeggenscha p zou graag over verd ere 

vorderingen op de hoogte gehouden warden. 

3. De kleinere budgetten omvat een lustrum post die sympathi ek is becijferd maar waar 

de GV graag de begroting van ziet. 

4. Het doet de GV deugd dat de democratiserin gsgelden binnen de bestaand e kader zijn 

opgemaa kt. 

5. lndachtig de lopend e besprekingen rond de advi esaa nvraag over de IAS herinn ert de 

GV u aan de openstaand e vragen zoals over de hui svestingskosten. De medezeggen

schap zou graag afronding van deze bes prekingen zien. 
6. De wettelijke vers terking van de opleidingscommissies (OC's) zou ond er andere de 

vorm krijge n dat de OC's met ambtelijke ondersteunin g gaan werken maa r de praktijk 

is nog niet zo ver. Er zo u een a pa rte post op de begroting mo eten komen . om deze 

ondersteuning beter inzichtelijk te maken. Training van de !eden van deze en all e 

medezeggenschap zouden uit deze post bekostigd moeten warden. 
7. De medezeggenschap ziet dat lnternati onalisering een belang voor de fin anciele positi e 

van de UvA w ordt en zou voor inzicht in deze activiteit een eigen begrotingsoverzicht 

mo eten krijgen. De GV verwacht dan te weten te kom en ho eveel middelen beschikbaa r 

zijn voor de inspanningen rond lnternati onalisering. 

Naast het bovenstaande wil de GV u ook nog bedanken voor uw antwoo rd over de 

ond erstaand e pun ten: 

1. De GV heeft ee rder in het begrotin gsproces vra gen over Blended Lea rning gesteld. U 

hee ft in uw antwoord uw positi e en de inri chting van het verd ere proces afdoende 

duidelijk gemaa kt. 
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2. De loonpri jscompensati e di e in de rij ksbijdrage mee komt naar de universiteiten komt 

in het all oca ti emodel gelijkeli jk verd eeld over Beleid, de fa culteiten en het pro ject 

Bewaren en Archiveren terecht. Aangezien de diensten h ier niet bi j zitten heet het dat 

deze door de levering van hun produ cten en services toch deze toeslag binnen krijgen. 

Di t argum ent staat op gespannen voet met het gegeven dat de diensten hun prijze n en 

ta ri even niet moge n verh oge n. Uw voorstel om de medezeggenschap bij de vas ts telling 

va n pr ij zen en tarieven va n de dienstverl ening te betrekken en een potje onder de post 

Onvoorzien op te stell en is door de GV verwe lkomd. 

Hoogachtend, 

Alex Tess Rutten Breannd an 6 Nuallain 
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