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Kort verslag van de 226e (huishoudelijke) vergadering van de Universiteitsraad 
d.d. 6 september 2021 

 

Aanwezig: Van Beek, Coelen, De Gucht, Hannani, Van Lelyveld, Leferink op Reinink, Kerr, Knapp, 
Kontovas, Van Naerssen, De Roon (Voorzitter), Schlaman, Sloof, Steenvoorden, De Witte, 5 
Zandvliet (Griffier)  

Afwezig: Breuker, De Zeeuw 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.09 uur.  
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2. Verkiezing plaatsvervangend voorzitter UR 

- kandidaten plaatsvervangend voorzitterschap Universiteitsraad 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022 
- conceptbesluit nr. 118 

 
De Raad verkiest unaniem en zonder stemming Maaike van Naerssen tot plaatsvervangend voorzitter voor de 15 
periode 1 september 2021 – 31 augustus 2022. 
 
3. Instelling en samenstelling UR-commissies 2021-2022 

- concept-UR-besluit nr. 119, waarin het voorstel tot instelling en samenstelling van een drietal vaste UR- 
commissies voor de periode van 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022 en een ad-hoccommissie is 20 
opgenomen 

 
Zonder discussie en stemming besluit de Raad drie vaste commissies in te stellen, te weten:  
 
1) Financiën & Huisvesting,  25 
2) Onderwijs & Onderzoek, en  
3) Personeel, Studentenzaken & Internationalisering 
 
Alsmede een 4) Ad-hoccommissie Strategisch plan (voorlopig tot 1 januari) 
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De commissies worden vastgesteld zoals voorgesteld, waarbij de samenstelling van de ad-hoccommissie afhangt 
van de aanwijzing van de commissievoorzitters.  
 
4. Aanwijzing voorzitters vaste UR-commissies 2021-2022 

- concept-UR-besluit nr. 120, waarin het voorstel tot aanwijzing van de voorzitters van de vaste UR-35 
commissies voor de periode van 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022 is opgenomen 

 
De Raad gaat zonder discussie en stemming akkoord met de aanwijzing van de voorzitters van de drie vaste UR-
commissies. Maaike van Naerssen wordt aangewezen als voorzitter van de ad-hoccommissie Strategisch plan. 
 40 
5. Vergaderdata 2021-2022 
De voorzitter meldt dat de data in het toegezonden overzicht met andere belangrijke data in de agenda/calendar 
in het UR SharePoint zijn opgenomen.  
 
Corona-overleg van het CvB met de fractievoorzitters blijft af en toe nodig, voorlopig is er voor de zekerheid eens 45 
per maand een dergelijk overleg ingepland (via MS Teams).  
 
6. Overzicht vaste onderwerpen UR 
De voorzitter verwijst naar de jaarplanning met vaste, jaarlijks terugkerende en incidentele onderwerpen, die de 
Raad kan gebruiken bij zijn voorbereiding (bijv. voor de planning van een notitie). Dit overzicht wordt gedurende 50 
het jaar aangepast. De voorzitter wordt graag tijdig betrokken bij notities. In december kunnen mogelijke 
thema’s aan de orde komen voor het informele overleg met het CvB in het voorjaar van 2022. 
 
7. Buddysysteem 
Om een vinger aan de pols te houden bij de decentrale medezeggenschap worden leden van de Raad 55 
afgevaardigd naar de Dienstraden en Faculteitsraden. De voorzitter verzoekt elke fractie de voorkeuren van de 
leden voor het eind van de week te mailen. Een raadslid stelt voor om ook contactpersonen aan te wijzen voor 
YAL en LTA. 
 
Een werkgroep heeft de ervaringen met het buddysysteem geïnventariseerd. Binnenkort brengt de werkgroep 60 
een rapport uit, er is al een guideline beschikbaar.  
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Vanuit de Raad komt het verzoek om agenda’s voor UR-vergaderingen voortaan actief te delen met faculteits-
raden. 
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8. Werkbezoeken 
In het najaar brengt de Raad meestal een bezoek aan het UFB. Ook de Honours Academy nodigt de Raad 
jaarlijks uit, omdat de Raad daarvoor als medezeggenschapsorgaan fungeert. Suggesties voor andere 
werkbezoeken en voor trainingen zijn welkom.  
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9. Rondvraag & mededelingen 
De voorzitter doet de volgende mededelingen: 
- Op maandag 13 september aanstaande is er een scholingsdag medezeggenschap.  
- Raadsleden kunnen een iPads in bruikleen krijgen.  
- De voorzitter communiceert via Twitter over de Raad. Alle fractievoorzitters worden beheerder van het 15 
Facebook-account, er wordt een vrijwilliger gezocht voor Instagram.  
- Er komt een indeling voor bijdragen aan de blog. De Raad is benieuwd naar het aantal bezoekers.  
- Volgende week is er een kennismaking van de fractievoorzitters met het nieuwe lid van de raad van toezicht op 
voordracht van de UR. Op 20 september maken zij kennis met de overige leden. De voorzitter verneemt graag op 
korte termijn welke onderwerpen de fractievoorzitters daarbij willen bespreken. Corona, het strategisch plan en 20 
de relatie daartussen worden genoemd.  
 
10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.47 uur. 
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