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Kort verslag van de 202e (huishoudelijke) vergadering van de Universiteitsraad
d.d. 3 september 2018
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Aanwezig:

Arbai, Blichfeldt, Den Boer, Borst, Çoban, Goldstein-Sabbah, Van den Heuvel, De Koning, Lelieveld, Markert,
Neekilappillai, Prins, Rijsdijk, Van der Steen, Weeda (griffier).

Afwezig:

Poletiek, De Gucht.

Voorzitter:

De Roon

1.

10

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet met name de nieuwe UR-leden van harte welkom.
2.
--

15

Opening

Verkiezing plaatsvervangend voorzitter UR 2018-2019
kandidaten plaatsvervangend voorzitterschap Universiteitsraad 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019.

Na stemming wordt Prins verkozen tot plaatsvervangend voorzitter voor het huidige raadsjaar.
Hierna wordt de vergadering kortstondig geschorst zodat de aanwezigen de gelegenheid krijgen om de voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter met hun verkiezing te feliciteren.
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3.
--

Instelling en samenstelling UR-commissies 2018-2019
concept-UR-besluit nr. 108, waarin het voorstel tot instelling en samenstelling van een drietal vaste URcommissies voor de periode van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019 is opgenomen

Zonder discussie en stemming besluit de Raad drie vaste commissies in te stellen, te weten:
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30

1) Financiën & Huisvesting,
2) Onderwijs & Onderzoek en
3) Studenten-, Personeelszaken & Internationalisering.
Er volgen een klein aantal voorstellen tot wijziging van de samenstelling der commissies. Allen worden vastgelegd in het
definitieve besluit.
Daarnaast wordt besloten dat bij wijze van pilot een commissie inzake verkiezingen en public relations wordt ingesteld.

35

4.
--

40

De Raad gaat zonder discussie en stemming akkoord met de aanwijzing van de voorzitters van de drie vaste UR-commissies,
met dien verstande dat Lelieveld per 1 maart 2018 het voorzitterschap van commissie Onderwijs & Onderzoek zal overnemen
van Prins.

45

Aanwijzing voorzitters vaste UR-commissies 2018-2019
concept-UR-besluit nr. 109, waarin het voorstel tot aanwijzing van de voorzitters van de vaste URcommissies voor de periode van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019 is opgenomen

5.
Vergaderdata september 2018-2019
De voorzitter meldt dat de data in het toegezonden overzicht met andere belangrijke data in de agenda /calendar in het UR
SharePoint zijn opgenomen.
6.
Overzicht vaste onderwerpen UR
De voorzitter deelt mee dat het overzicht geen limitatieve opsomming is en dat het tijdstip van behandeling van de diverse
onderwerpen nog niet zeker is.
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7.
Buddysysteem
Om een vinger aan de pols te houden bij de decentrale medezeggenschap worden leden van de Raad afgevaardigd naar de
Dienstraden en Faculteitsraden. De voorzitter zal een overzicht aan de raadsleden doen toekomen.
8.
Werkbezoeken
De voorzitter inventariseert welke werkbezoeken gewenst zijn dit raadsjaar. Een en ander zal worden geformaliseerd in het
Fractievoorzittersoverleg.
9.
Rondvraag
Op maandag 10 september aanstaande is er een scholingsdag. Degenen die zich nog niet hebben aangemeld, wordt verzocht
dat alsnog te doen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14:07
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