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Geacht College,

Hartelijk dank voor de bespreking van de Begroting 2016 - 2019. De Raad stemt in met de
hoofdlijnen van deze begroting. De Raad benadrukt dat deze instemming geldt voor het jaar
20L6.
De Raad bespreekt graag op korte termijn met het College waar de middelen die vrijkomen
uit de (voor)investeringen uit het studievoorschot aan worden besteed. De Raad benadrukt
dat het belangrijk is om te waarborgen dat dit geld daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in het
verbeteren van het onderwijs.

In de Overlegvergadering is gesproken over het AEG-model, graagzet de Raad dit gesprek
voort bij de bespreking van de Kadernota 2017 - 2020, waarbij met name de prijsstelling
binnen het AEG-model een punt van gesprek zal zijn.
Hoogachtend, namens de Universiteitsraad,

Krol
Voorzitter
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De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 30 november en 7 december 2015;

kennis genomen hebbende van
de conceptbegroting 2016-2019,

-

gelet op
artikel 9.33 lid 2 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
de overeenstemming die op de overlegvergadering UR-CvB van 18 mei 2015 is bereikt
omtrent de pilot instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 30 november en 7 december 2015,

BESLUIT:

in te stemmen met de hoofdlijnen op de begroting voor zover van toepassing op de conceptbegroting
en met betrekking tot het begrotingsjaar 20L6.

Leiden, 7 december 2015
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