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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 26 november en 10 december 2018 de 
begroting voor de jaren 2019-2021 besproken.   
 
In de Raad kwamen er veel vragen over het proces van aanlevering van de begroting. De 
Raad wil voldoende tijd hebben om de begroting voor te bereiden in trainingsbijeenkomsten 
en commissievergaderingen. Hij vraagt het College daarom om een voorstel hoe dit volgend 
jaar bewerkstelligt kan worden en welke deadline er dan gehanteerd wordt.  
 
De Raad vindt het wenselijk dat meer inzichtelijk wordt gemaakt in de begroting waar er 
binnen de Universiteit geïnvesteerd wordt in verlaging van werkdruk. Een reflectie op de 
student-staf ratio zou in dit kader toegevoegd kunnen worden. De Raad memoreert de 
toezegging van het College om in een aparte bijeenkomst met de Raad van gedachten te 
wisselen over de exacte betekenis en vormen van de student-staf ratio.  
 
De groei van de Universiteit maakt het lastiger om op korte termijn geheel in lijn met het 
loopbaanbeleid WP te opereren. De Raad heeft aandacht gevraagd voor de 
doorstroommogelijkheden van docenten en UD’s. Hij kijkt uit naar het moment dat er in 
het kader van het nieuwe instellingsplan en daaruit voortvloeiende bestuursafspraken, 
gesproken wordt over een mogelijke heroverweging van het personeelsbeleid.  
 
De Raad waardeert het voornemen scherper aan de wind te varen in de begroting. Hij wil 
dat het College er scherp op toeziet dat de begrote middelen ook daadwerkelijk worden 
ingezet. Faculteiten kunnen bijvoorbeeld eerder aan de bezetting werken wanneer sprake 
van is groei in het studentenaantal.  
 
Daarnaast heeft de Raad gesuggereerd om explicieter te zijn in de tekst van de begroting 
over de baten en lasten van de verhuur van woningen aan internationale studenten. 
Voorkomen moet worden dat de indruk wordt gewekt dat de universiteit aan deze 
activiteiten verdiend. De Raad dankt het College voor toezegging hieromtrent.   
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Met inachtneming van het hierboven gestelde stemt de Universiteitsraad in met de 
wijzigingen op de hoofdlijnen van de begroting voor het kalenderjaar 2019 en geeft hij 
positief advies over de begroting voor de jaren 2019-2021.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
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