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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 27 juni en 4 juli 2022 het voorstel voor 
de extra middelen medezeggenschap 2022-2025 besproken. Hij is verheugd dat er extra 
middelen vanuit het ministerie beschikbaar komen voor de verdere versterking van de 
medezeggenschap aan onze universiteit. Dat neemt niet weg dat het College van Bestuur en 
de decentrale besturen standaard voldoende budget beschikbaar horen te stellen voor 
ondersteuning van de medezeggenschap. Vanwege het incidentele karakter van de extra 
middelen vindt de Raad dat structureel benodigde faciliteiten voor de medezeggenschap, 
zoals de recent besproken taalvoorzieningen, niet uit deze extra middelen gefinancierd 
moeten worden. Hij is blij dat het College dit met hem eens is. 
 
Ten tweede waardeert de Raad het dat het College zijn advies overneemt om de voorgestelde 
aanstellingsomvang van een centrale medezeggenschapscoördinator te vergroten om zo 
meer effect te kunnen sorteren. Deze coördinator dient uitdrukkelijk een brugfunctie tussen 
medezeggenschapslagen te vervullen en zich voornamelijk te richten op het functioneren 
van de decentrale medezeggenschap. Bij goed functioneren zou moeten worden overwogen 
deze coördinator op lange termijn structureel in te bedden in de organisatie.  
De eerder afgesproken inventarisatie door het College bij de decanen en door de Raad bij de 
Faculteitsraden van de beschikbare ondersteuning bieden de centrale medezeggenschaps-
coördinator een goede basis om mee te starten. De laatste ligt er al, de eerste nog niet. De 
Raad memoreert de toezegging van het College deze hem te doen toekomen na het 
zomerreces. 
 
De helft van de beschikbare extra middelen worden doorgezet naar de Faculteitsraden. 
Omdat zij zelf het beste kunnen inschatten wat er nodig is om het functioneren van de 
medezeggenschap verder te versterken, wenst de Raad dat de Faculteitsraden 
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instemmingsrecht krijgen op de besteding hiervan. Hij memoreert de toezegging van het 
College dit zo te organiseren. De Raad vraagt de Faculteitsraden te bezien of ook de 
Opleidingscommissies profijt kunnen hebben van deze extra middelen. De centrale 
medezeggenschapscoördinator kan hierbij ondersteunen. De Raad ziet de bevestiging van de 
wijze van besteding door het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraden graag tegemoet in het 
najaar. 
 
Tot slot kijkt de Raad te zijner tijd graag samen met het College of bepaalde activiteiten en 
werkzaamheden die gefinancierd worden met deze extra middelen voortgezet zouden 
moeten worden na 2025.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


