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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft met belangstelling kennisgenomen van de concept-kadernota
2019-2022. Hij adviseert hier positief op met dien verstande dat de fracties ONS Leiden en
LVS een minderheidsstandpunt innemen in dezen; laatstgenoemde fracties blijven bij het

standpunt dat de catering organisatorisch losgetrokken zou moeten worden van de overige
activiteiten van UFB.
De Raad is het College erkentelijk voor de uitgebreide toelichting die hij gegeven heeft op de

Kadernota in de Overlegvergaderingvan22 mei 2018.
Graag verneemt de Raad de bevindingen aangaande het onderzoek dat gedaan zal worden

naar de post onvoorzien.
De Raad stemt in met de hoofdlijnen van de begroting voor kalenderjaar 2019. Dit geldt
expliciet ook voor de aanpassing van het AEG-model. De Raad is positief gestemd over het
gegeven dat er een structurele oplossing wordt geboden voor de frictie die ontstaat bij sterk
groeiende opleidingen en daarbij met name de gevolgen van het T-2-effect. Een kritische
kantlijn is wel dat het College de Raad eerder had kunnen betrekken bij deze wijziging.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol

Voorzitter
Bijlage: Instemmingsbesluit UR-171 d.d. 23 mei 2018
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INSTEMMING OP HOOFDLIJNEN
BEGROTING 2019
UR-INSTEMMINGSBESLUIT nr. 171
De Universiteitsraad te Leiden,
in vergadering bijeen op maandag 14 en dinsdag 22 mei 2018;

kennis genomen hebbende van

-

deconcept-kadernota 2019-2022d.d.24 april2018;

gelet op

-

aftikel 10 lid 1 onder a t/m e van het Reglement van de Universiteitsraad;
artikel 9.33 l¡d 2 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW);

gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 14 en 22 mei 2018;

BESLUIT:

in te stemmen met de hoofdlijnen op de begroting voor het jaar 2019 met dien verstande dat indien er
zich blijkens de (concept-)begroting 20t9-2022 wijzigingen voordoen ten opzichte van de Kadernota
20t9-2022 die betrekking hebben op het instemmingsrecht, er inzake deze ondenverpen opnieuw een
instemmingsprocedure aan de orde zal zijn.

Leiden, 23 mei 2018
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