
Universiteit
Leiden

Universiteitsraad

College van Bestuur

Rapenburg 70

Leiden

Nuttutrcr

Uw brief vøn

Onderwerp

Rapenburg 70
Postbus 9500
2300 RA Leiden
Telefoon O7l 527 31 38 I 31 25
Fax07l 527 3l 18

uRlt6l22458

20I6ll9350lBV d.d. 26 april2016

Kadernota 2017-2020 / instemming met

hoofdlijnen begroting 20 I 7

Dahnn

Doorkiesnumner

Contactpersoorr

24 mei20l6

3t38 I 3125

Krol / Weeda

Geacht College,

De Universiteitsraad heeft de conceptkadernota als bijgevoegd bij uw schrijven van
26 aprrl 2016 besproken. Gelet op het besprokene in de vergaderingen van 9 mei 2016 en
23 mei2}l6 heeft de Raad besloten om positiefte adviseren op de kadernota20lT-2020 en
in te stemmen met de begroting op hoofdlijnen voor het jaar 2017.

Er is tijdens de overlegvergadering van laatstgenoemde datum gesproken over de door de
overheid ingestelde maximum-promotiebonus per proefschrift in relatie tot de Nationale
Wetenschapsagenda. De Raad heeft begrepen dat wijze waarop OCW de promotiebonus in
de rijksbijdrage zal verwerken nog onduidelijk is. De Raad verzoekt het College om hem op
de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit vlak.

De Raad had naar aanleiding van een aflevering van de televisiedocumentaire 'De
Hokjesman' over Universiteit Leiden vragen gesteld over de verschillende manieren van
bekostiging van de faculteiten en de consequenties hiervan. De Raad vindt het wenselijk dat
het College ervoor waakt dat er te extreme verschillen ontstaan tussen de faculteiten,
bijvoorbeeld in de verhouding te verrichten onderwijs - onderzoek.

De Raad wordt ten slotte graag nader geinformeerd over de verdeling van de nog te
alloceren vernieuwingsmiddelen.

Hoogachtend, namens de Universiteitsraad,

Krol

Voorzitter

Bijlage: hrstennhrysbeshút UR 154 d.d. 24 nei 2016.
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INSTEMMING OP HOOFDLIJNEN
BEGROTING 2017

UR-INSTEMMINGSBESLUIT nr. 154

De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 9 en 23 mei 2016;

kennis genomen hebbende van
- de concept-kadernota 2017-2020 als gevoegd bij uw schrifien van 26 april 2016

(20t6/193s0/BV),

gelet op
aÊikel 9,33 lid 2 van de Wet op het hoger ondenruijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
de overeenstemming die op de overlegvergadering UR-CvB van 18 mei 2015 is bereiK
omtrent de pilot ¡nstemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 9 en 23 mei 2016;

EEEIT:

in te stemmen met de hoofdlijnen op de begroting voor het jaat 2017 met dien verstande dat indien er
zich blijkens de begroting 20L7-2020 wijzigingen voordoen ten opzichte van het in de Kadernota 2017-
2020 gestelde die betrekking hebben op het instemmingsrecht, er inzake deze onderwerpen opnieuw
een instemmingsprocedure aan de orde zal zijn.
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