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1. Opening en vaststelling agenda
GV-voorzitter Hol opent de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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2. Mededelingen
CvB:
• Geen.
GV:
• Geen
3. Vaststelling verslagen
3.1 Verslag van de 57e GOV Begroting d.d. 30-10-2020, o.v.b.
3.2 Verslag van de 58e GOV IP 2021-2026 d.d. 13-11-2020, o.v.b.
Ambtelijk secretaris Nagobi deelt mee dat ze de verslagen niet tijdig af heeft kunnen maken. Collegevoorzitter Ten Dam geeft als punt van orde aan dat ernaar dient te worden gestreefd dat deze verslagen tijdig af zijn, omdat men na een jaar vaak niet meer weet wat er destijds is gezegd. GV-voorzitter Hol en GV-lid Donner beamen dit. Ambtelijk secretaris Nagobi beaamt dit ook en geeft hierbij
tegelijkertijd aan dat zij zich zal inspannen de komende verslagen tijdig gereed te hebben.
4. Kaderbrief 2022 (ter instemming en advies)
Procesgang
GV-lid Donner kondigt aan dat de GV voornemens is niet in te stemmen met de hoofdlijnen van de
Kaderbrief 2021. Dit komt voornamelijk doordat meer onzekerheden in de Kaderbrief 2021 zitten in
vergelijking tot voorgaande jaren. Deze onzekerheden hebben te maken met het Implementatieplan
van het Instellingsplan 2021-2026 (IP). Een concreet implementatieplan van het IP ontbreekt momenteel. Daarnaast spelen onzekerheden rond Corona een rol en invulling over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een belangrijke rol als het gaat om onzekerheden.
Met betrekking tot het NPO hoopt de GV dat er in dat kader alvast een voorschot genomen
kan worden om meer met vaste aanstellingen te werken. De GV heeft de indruk dat dit proces nog
niet genoeg is ingevuld.
Ook heeft de GV vragen over ontwikkelingen in de Huisvesting en IT. Er wordt bijvoorbeeld bij IT-ontwikkelingen gesproken over extra investeringen en een agenda voor onderzoek, echter wil de GV weten waar deze agenda gevonden kan worden gevonden. CvB-lid Lintsen antwoordt
ten aanzien van de IT-agenda dat er momenteel wordt gewerkt aan een IT-agenda. Deze agenda
wordt universiteitsbreed voorbereid en zal bij gereedheid met de medezeggenschap worden besproken. De GV ontvangt via GV-lid Donner een afschrift van dit document.
GV-lid Muso betoogt dat de GV zich niet onder druk moet laten zetten om snel een beslissing te nemen over de Kaderbrief 2021. Het gaat om ontzettend veel geld en dit geld is hard nodig
voor onderwijs en onderzoek. De GV heeft het instemmingsverzoek van de Kaderbrief 2022 later
ontvangen dan aanvankelijk was toegezegd door bestuurder en de Engelstalige vertaling kwam ook
vrij laat. Juist omdat het om een belangrijke beslissing gaat is het essentieel dat de GV pas een keuze
maakt als enkele onzekerheden zijn opgehelderd.
CvB-lid Lintsen antwoordt dat hij de zorgen van de GV begrijpt, maar geeft tegelijkertijd aan
dat een opgeschorte instemming zorgdraagt voor een ingewikkelde procesgang. Hij legt uit dat als
de instemming wordt opgeschort er veel druk op de Begrotingscyclus in het najaar komt. Onzekerheden zullen er altijd zijn. Dat is op zich geen reden om het proces op te schorten. Hij legt uit dat het
juist wegens deze onzekerheden van belang is dat de bestuurder een aantal heldere uitgangspunten
kan leveren aan de organisatie. Onzekerheden die overblijven, kunnen vervolgens ingevuld worden
in de Begroting. Lintsen pleit ervoor om de komende vier weken te benutten om onduidelijkheden
verder in te vullen en het begrotingsproces door te laten lopen. GV-leden Donner en Brouwer beschrijven vervolgens hoe de procesgang in het verleden is geweest en waarom deze tot de huidige
heeft geleid.
2

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

GV-leden Huygens en Muso en GV-voorzitter Hol verbazen zich over het feit dat het voelt alsof
de GV onder druk wordt gezet om binnen vier weken tot een beslissing over de Kaderbrief 2022
moet komen. Collegevoorzitter Ten Dam legt uit dat geen sprake is van druk, maar dat er eerder
sprake is van een inzet om samen tot elkaar te komen in de komende vier weken met als doel te bepalen welke paden wel in overeenstemming ten aanzien van de diensten en faculteiten gelopen kunnen worden.
GV-lid Groen wil van het CvB weten of het mogelijk is - als tussenoplossing - of de GV-momenteel kan instemmen op onderdelen van de Kaderbrief en zich kan onthouden van instemming op
onderdelen waarover de GV oordeelt dat deze nog niet concreet genoeg zijn om mee in te stemmen.
De GV komt tot de conclusie dat de voorgestelde tussenoplossing van GV-lid Groen momenteel
de beste oplossing lijkt. De komende vier weken zullen gebruikt worden door het CvB en de GV om
zaken op te helderen waarover nog onduidelijkheden bestaan en de GV zal uiterlijk d.d. 9 juli 2021
een besluit nemen over het instemmingsverzoek waarbij de mogelijkheid bestaat om gedeeltelijk in
te stemmen.
Inhoudelijke bespreking
NPO
GV-lid Donner geeft aan dat de GV nog weinig tijd heeft gehad om het NPO-document inhoudelijk
te bestuderen. Nadere vragen volgen op korte termijn, maar voor nu wil hij weten of de GV een kopie van het bestuursakkoord kan ontvangen. CvB-lid Lintsen en de heer Boels antwoorden dat de
GV dit document op korte termijn zal ontvangen.
GV-lid Brouwer geeft aan dat het bedrag vermeld in de tweede tranche - met betrekking tot
het centrale deel daarin voor studieadviseurs - relatief klein is gezien het aantal studenten waarop dat
betrekking heeft. Zij realiseert zich hierbij dat het geld voor studieadviseurs mogelijk belegd kan
worden binnen het soepele doorstroom kader van de facultaire gelden. Zij wil weten waarom deze
scheiding door de bestuurder wordt gemaakt en waarom het bedrag dat aan dit belangrijke thema besteed wordt relatief laag is. Daarnaast valt het haar op dat er geen geld wordt vrijgemaakt om de taken van docenten te verlichten. Zij wil weten of het mogelijk is om naast een post voor studentenwelzijn ook een post te maken voor docentenwelzijn. CvB-lid Lintsen legt uit dat er een duidelijke
scheidslijn is binnen het besturingsmodel van de UvA als het gaat om de bekostiging van zaken op
centraal niveau en op decentraal niveau. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor vaste aanstellingen van docenten. Dit is niet een tijdelijke regel, juist ook omdat het zeer reëel is dat deze situatie
rond Corona niet binnen een korte tijd over is. Collegevoorzitter Ten Dam vult hierbij aan dat het
CvB de opdracht heeft om in het kader van de zes genoemde deelthema’s in de NPO de gelden te
besteden en te verantwoorden. Zij benadrukt hierbij dat het CvB wel degelijk oog heeft voor het
thema docentenwelzijn, maar het genoemde thema valt niet onder de besteding van de NPO-gelden.
GV-lid Brouwer geeft aan dat het op zijn minst goed zou zijn als er een instructie vanuit de bestuurder zou komen dat intensievere studentenbegeleiding niet ten laste komt aan docenten met ‘gewone’
taken. Rector magnificus Maex antwoordt dat juist studieadviseurs een deel van de intensievere studentenbegeleiding kunnen opvangen.
GV-leden Brouwer, Huygens en Muso willen uitleg over het strakke tijdspad rond de besluitvorming van de NPO-gelden. Van de medezeggenschap wordt verwacht dat zij betrokken is net
zoals dat bij de kwaliteitsgelden gaat, maar dat is moeilijk als de tijdspanne kort is. Collegevoorzitter
Ten Dam deelt het oordeel dat er sprake is van heel strakke planning. Zij geeft hierbij niettemin aan
dat deze strakke tijdsplanning noodzakelijk is om de vruchten van de NPO-geld al te plukken vanaf
september 2021. De UvA heeft hierbij belang, zeker als het gaat om het extra aantrekken van docenten. De medezeggenschap wordt hierbij betrokken, maar het tijdspad is kort.
GV-lid Muso is het niet eens met het strakke tijdspad en vraagt of er mogelijkheden zijn om
het NPO in 2022 te besteden, zodat de betrokken stakeholders weloverwogen keuzes kunnen maken
over de besteding van de NPO-gelden. De heer Boels antwoordt dat het geld in principe mee kan
gaan naar 2022, maar de kern is nog steeds om dit geld in te zetten in september 2021. Daarnaast
mag het NPO-geld voor 2023 en 2024 niet aan onderwijs en onderzoek worden uitgegeven.
GV-vicevoorzitter Van der Pol wil weten tot wanneer de GV de tijd heeft om ‘uiterlijk’ te
reageren over de besteding van de NPO-gelden. De heer Boels antwoordt dat de GV op korte termijn
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schriftelijk hoort tot wanneer deze termijn loopt. Bestuurssecretaris Herweijer antwoordt dat d.d. 18
juni een technisch overleg is gepland, met Academische Zaken en de Commissies Opleiding & Onderzoek van de COR en de CSR. Dit overleg is bedoeld om een deel van de vragen die de GV heeft
te behandelen. Het aantal deelnemers kan worden uitgebreid als de belangstelling daarvoor groot is.
GV-lid Van Tubergen wil weten in hoeverre de NPO-gelden van invloed zullen zijn op de
Begroting van 2022 in het kader van de UvA-faciliteiten en de Huisvesting. CvB-lid Lintsen antwoordt dat momenteel de instroom aan studenten in september 2021 wordt gemonitord. De insteek
is om alle gelden die binnenkomen – zowel het NPO- als andere gelden op een ordelijke manier in
de planning te zetten en uit te besteden. Hij geeft aan dat het zal helpen als de GV op korte termijn
schriftelijk met een aantal concrete vragen komt zoals eerder afgestemd in deze GOV. Deze vragen
kunnen dan worden behandeld op technische overleggen van 18 juni en 23 juni a.s.
ACTA
GV-lid Donner vraagt om opheldering over het negatieve resultaat van de ACTA. Momenteel is dit
de enige faculteit die een negatief resultaat geeft in de Kaderbrief 2021. Daarnaast wil hij weten of
er voor de ACTA een prestatienorm geldt. CvB-lid Lintsen antwoordt dat er voor de ACTA een
prestatienorm geldt. Als antwoord op het negatieve resultaat geeft hij aan dat dit met drie oorzaken
te maken heeft.
Ten eerste is er sprake van hoge bedrijfskosten. Ten tweede is de ACTA zwaarder getroffen
door de Coronaproblematiek in vergelijking tot andere faculteiten, omdat de tandheelkundige zorg
enige tijd stil kwam te staan. Als derde reden geeft CvB-lid Lintsen aan dat de tandheelkundige zorg
structureel te weinig geld van de overheid krijgt. Deze drie punten van aandacht worden momenteel
door het College aangepakt. Hij geeft aan er het vertrouwen in te hebben dat het negatieve resultaat
na verloop van tijd weer wordt omgezet in een positief resultaat. Rector magnificus Maex geeft aan
dat momenteel gesprekken tussen het CvB en de ACTA plaatsvinden over genoemde problemen.
Huisvesting
GV-lid Donner geeft aan dat in december van 2020 de GV heeft vernomen dat er door de UvA bezuinigd gaat worden op de huisvesting. Hij wil weten hoe voorspoedig dat proces loopt en wat momenteel de stand van zaken is op dat gebied. CvB-lid Lintsen antwoordt dat er recent berichtgevingen in de pers over deze ontwikkelingen zijn geweest. Het CvB is de afgelopen maanden intensief in
gesprek geweest met alle stakeholders, waaronder in het bijzonder de FGw. Hierbij is gesproken
over besparende oplossingen voor het Universiteitskwartier en besparingen universiteitsbreed. Deze
plannen zullen in het nieuwe huisvestingsplan een plek krijgen.
GV-lid Donner wil weten of BG3 uiteindelijk wordt vervangen met nieuwbouw, omdat deze
momenteel wordt gerenoveerd en of bijvoorbeeld HuisvestingsOntwikkeling te zijner tijd zal moeten
verhuizen. CvB-lid Lintsen antwoordt dat B&W Amsterdam recent met dit plan zoals beschreven
door GV-lid Donner akkoord is gegaan. HuisvestingsOntwikkeling zal verhuizen naar een plek binnen de UvA waar ruimte is. Insteek is dat FGw na een kleine ‘opknapbeurt’ het pand BG3 begin
2022 al kan betrekken.
IT-agenda/portfolio
De vragen over de IT- agenda worden op pagina 2 van deze samenvatting, bij Procesgang behandeld.
SLA-revisie
GV-leden Donner en Huygens geven aan dat de GV ziet dat in de afgelopen drie jaar nog steeds
geen grote vervolgstappen zijn gemaakt in deze cyclus. Hij wil weten hoe het CvB hiertegen aankijkt. CvB-lid Lintsen antwoordt dat dat andere zaken, met name Corona en ICTS, de agenda de afgelopen tijd hebben bepaald. Dat neemt niet weg dat de revisie van de SLA-cyclus belangrijk is. De
heer Boels vult hierbij aan dat dit onderdeel niet stil ligt, maar deelt tegelijkertijd ook de mening dat
het niet vlot genoeg loopt. Een deel van de gesprekken over de SLA-cyclus lopen momenteel en zijn
gereed voor aanvang van de zomer en enkele andere zijn gereed in het najaar van 2021.
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4. Rondvraag en sluiting
GV-vicevoorzitter Van der Pol deelt mee dat het technisch overleg over NPO met de Commissies
Opleiding & Onderzoek van de COR en de CSR en Academische Zaken plaatsvindt op18 juni 2021,
van 9:00-11:00 uur. Dit overleg staat open voor alle GV-leden.
GV-lid Pasman vraagt aan het CvB of zij zich meer kunnen inspannen om de bestuurders in
Den Haag een ‘realiteitscheck’ voor te leggen. Hij betoogt dat het soms lijkt alsof ze in Den Haag de
menselijke maat vergeten zijn, als je let op de tijdslijnen die ze neerzetten. Collegevoorzitter Ten
Dam antwoordt dat de CvB-leden, alle drie, zich hard inspannen via de VSNU om de minister te bewegen om de besteding van het NPO-gelden in vertrouwen te doen. Het NPO wat er nu voor ligt is
het resultaat van deze inspanningen.
GV-voorzitter Hol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 16.00 uur.
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