Groningen, 2-11-2018
Geacht College van Bestuur,
In de afgelopen universiteitsraadsvergaderingen hebben leden van de personeelsgeleding
herhaaldelijk gevraagd naar meer informatie over het Projectteam Yantai, dat aan de faculteit FSE
werkt aan een vorm van educatie in Yantai. Tot op heden is deze informatie over de plannen, de
gemaakte kosten en begroting uitgebleven.
Graag willen wij u aangeven dat wij de zorgen van de personeelsgeleding delen en dit een ernstige
zaak vinden. De afgelopen jaren is de Universiteitsraad meerdere malen laat, onvoldoende of niet
geïnformeerd over de voortgang van het proces rond de Yantai-campus en de geschiedenis lijkt zich
te herhalen. De reactie van projectleider Bart van de Laar in de Universiteitskrant
(https://www.ukrant.nl/yantai-gaat-door-maar-hoe/) is veelzeggend: hij vindt het ‘te vroeg’ om
informatie te geven.
De informatie waarover wij graag zouden beschikken, bestaat uit het volgende:
- Een voortgangsrapportage van het FSE projectteam - wat hebben zij gedaan, onderzocht, en wat
zijn tot dusver de resultaten op het gebied van onderwijs en onderzoek.
- De tot nu toe, vanaf februari 2018, gemaakte kosten voor en door het projectteam FSE.
- De begrote kosten voor het projectteam FSE voor 2018 en, eventueel, 2019.
- Een inschatting van het risico op, en de mogelijke hoogte van, een schadeclaim uit China als er geen
samenwerking in Yantai wordt ontwikkeld.
Dit laatste punt kan in onze ogen, indien nodig, ook vertrouwelijk besproken worden.
Wij verzoeken het College vóór de aankomende Universiteitsraad de gevraagde informatie rond het
FSE Projectteam Yantai. Het laatste punt, met betrekking tot claims, willen wij eventueel ook meer
tijd gunnen, zodat dit volledig kan worden uitgezocht. Wel ontvangen wij deze informatie graag niet
later (en het liefst eerder) dan twee weken vóór de universiteitsraad van december.
Dit verzoek wordt ondersteund door Lijst Calimero. Bij de personeelsgeleding hebben wij omwille
van de tijd niet gewacht op reactie van ieder raadslid, maar heeft zich inmiddels een brede steun
afgetekend voor dit verzoek.
Met vriendelijke groet,
Democratische Academie Groningen

