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Geacht College,

De Universiteitsraad heeft in zijnvergaderingen van 8 en 22 mei2017 de derde Bestuurlijke
Financiële Rapportage 2016 alsmede de |aarrekening 2016 besproken. Graag memoreert de
Raad de punten die hij ook in de overlegvergadering van laatstgenoemde datum naar voren
heeft gebracht.

Huisvesting Leiden University College
De Raad heeft met u van gedachten gewisseld het onnodige negatieve resultaat bij
Expertisecentrum Studentenzaken en Onderwijszaken (SOZ), veroorzaakt door leegstaande
studentenhuisvesting bij het LUC aan het Anna van Buerenplein. De kamers op deze
campus worden op dit moment alleen bewoond door LUC-studenten.
Een oplossing vanuit het LUC is om studenten verplicht voor het gehele jaar de kamer te
laten huren. Zo wordt de volledige bezetting van de studentenkamers gedurende het jaar
gerealiseerd. Dit is volgens de Raad niet een gewenste oplossing. Zo wordt een door de
organisatie veroorzaakt probleem geheel afgewenteld op de studenten. De LUC-student is

dan bovendien gebonden aan de kamer tot het einde van het collegejaar, wat het lastiger
maakt om na het verblijf op de campus een nieuwe kamer te vinden. De (kleine) financiële
voordelen die LUC- studenten op andere huurders van studentenkamers zouden hebben,
doen hier niets aan af.

Gezien de schaarste op de kamermarkt is het exclusieve huisvestingsbeleid van LUC niet te
verantwoorden. Dat de Universiteit daarbij een half miljoen euro misloopt evenmin. De
Raad zou graagzien dat de leegstaande kamers aangeboden worden aan (internationale)
studenten van de universiteit in de perioden dat er geen LUC student deze huurt. Daarnaast
kan de leegstand worden aangepakt door het aanbieden van Summerschools in het Anna
van Buerenpand.

Op deze manieren kan er naar het oordeel van de Raad op een betere manier een volledigere
bezetting van de kamers worden bereikt. De Raad krijgt graag een reactie van het College
over deze voorgestelde oplossingen.
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Verhouding docenten - UD's/UHD's
Dit bl|ft een taai en steeds terugkerend onderwerp. Het streven is nog steeds om in te zetten
op meer UD's/UHD's. Echter wordt er, mede naar aanleiding van de Wet Studievoorschot,
ook naar kleinere werþroepen gestreefd. Deze twee doelen zijn lastig te realiseren met het
oog oP de ambitie om minder docenten aan te nemen. De Raad hoort graag hoe het CvB
beide doelen met elkaar wil verzoenen.
Daarbij vindt de Raad het van groot belang om voor de docenten een beter
loopbaanperspectief te bieden, zeker nu de conclusie lijkt te zijn datde universiteit niet
zonder deze groep werknemers kan.

Hoogachtend,

namens de Universiteitsraad,

P Krol
Voorzitter


