
Universiteitsraad 

Rapenburg  
Postbus  
  Leiden 

Geacht College, 

De Raad heeft in zijn vergaderingen van 13 en 20 mei 2019 de Kadernota 2020-2023 
besproken. Hij stemt op basis van dit document in met de hoofdlijnen van de begroting van 
2020.  

Naar aanleiding van de Kadernota benadrukt de Raad graag zijn formele 
medezeggenschapsrol aangaande de verdeling van kwaliteitsmiddelen naar de Honours 
Academy. De Raad wijst het College erop dat hij de voorstellen hiertoe eerder had moeten 
ontvangen. Hij waardeert het dat het College hier in de toekomst scherp op zal zijn.  

Ook wil de Raad wederom zijn zorgen benadrukken over de hoge werkdruk die binnen een 
aantal faculteiten ervaren wordt, en legt in dit kader een relatie met de wijze waarop 
middelen worden gealloceerd naar de faculteiten. Hij vindt dat het College structureel 
middelen moet inzetten om de werkdruk tegen te gaan.  

Tot slot kijkt de Raad uit naar het nieuwe instellingsplan en de daaruit volgende 
Bestuursafspraken en plannen voor de besteding van de vernieuwingsmiddelen. Hij 
bespreekt graag te zijner tijd zijn rol in de totstandkoming van het nieuwe instellingsplan.  
Hij memoreert de toezegging van het College dat de Raad hier binnenkort over zal worden 
geïnformeerd.  

Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 

C.J. de Roon
Voorzitter
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Universiteitsraad 

INSTEMMING OP HOOFDLIJNEN 
BEGROTING 2020 

UR-INSTEMMINGSBESLUIT nr. 181 

De Universiteitsraad te Leiden, 
in vergadering bijeen op maandag 13 en dinsdag 20 mei 2019; 

kennis genomen hebbende van 
- de concept-kadernota 2020-2023;

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

gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 13 en 20 mei 2019; 

BESLUIT: 

in te stemmen met de hoofdlijnen op de begroting voor het jaar 2020 met dien verstande dat indien er zich 
blijkens de (concept-)begroting 2020-2023 wijzigingen voordoen ten opzichte van de Kadernota 2020-2023 die 
betrekking hebben op het instemmingsrecht, er inzake deze onderwerpen opnieuw een instemmingsprocedure 
aan de orde zal zijn.  

Leiden, 20 mei 2019 

Voorzitter 

Griffier 
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