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Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur
Datum en tijd

6 december 2012
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Aanwezig

Van de zijde van Presidium:
Van de zijde van de PF:
Van de zijde van Calimero:
Van de zijde van SOG:
Van de zijde van CvB:
Van de zijde van Burean:

H.J. Mast (voorzitter), D. Saris
D.J. Fokkinga, E.F. de Jong, B. Beijer, A. Kok
B. Harkema, M. Peters, K. Tervooren
M. de Wit, M. Koopmans, R. Swain, W.G. van Ginkel
S. Poppema
M.T.J. Stolp, A.H.L. Korten

Notulist

mw.H.Sjonw

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Er is bericht van verhindering binnen gekomen van de heren J.R. Blaanw (PF) en H.B. Bos
(Groep Bos).

2.

Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Verslag van de commissie Beshmr d.d. 20 september 2012
Tekstueel:
Pagina 1: punt 5: hel'stl'uctul'el'ingjaculteit del' Lettel'en: De laatste zin wordt geschrapt.
Pagina 2: punt 6: melding reol'ganisatie FEF: easte gedachtestl'eepje: laatste zin als voIgt
wijzigen: Besloten wordt dit nog nader met elkaar te overleggen omdat er geen
overeenstemming is.
Pagina 2: punt 6: melding l'eol'ganisatie FEF: del'de gedaciltestl'eepje: "het reorganisatieplan"
wijzigen in "de melding".
Het verslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld met dank aan de notuliste.
Naal' aanleiding van:
De commissie informeert naar de stand van zaken rond de aanstelling van vertrouwenspersonen
WI. Het College antwoordt dat men bijvoorbeeld jonge emeriti in gedachten heeft die zullen
worden benaderd.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Mededelingen voorzitter CvB
Het College deelt mee dat gewerkt wordt aan de totstandkoming van een nieuwe CAO. De
voortgang wordt echter doorkruist door de ontwikkelingen rond de pensioenpremies. Hierover
zal12 december een besluit genomen worden. Daarna kunnen de partijen verdel'.
6. AB-VSNU d.d. 14 december 2012
De agenda was niet tijdig beschikbaar voor de commissie. De heel' Poppema heeft de agenda
ondertussen ontvangen en deelt mee dat gesproken zal worden over de reactie op het rapport
van de cie. Levelt, de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer, de CAO onderhandelingen,
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het nationale ondenvijsakkoord, voorstellen voor valorisatie-indicatoren en deeltijdopleidingen.
Daarnaast zal de nieuwe website van de VSNU worden gepresenteerd.

7. Evaluatie reorganisatie UOCG
In antwoord op de door de commissie gemaakte opmerkingen geeft het College aan dat de
snggestie om de evaluatie tel' kennisneming voor te leggen aan de DR-CIT en FR-GMW wordt
overgenomen. Over de evaluatie zelf merkt het College op dat het bier gaat om de evaluatie van
het verloop van de reorganisatie. Inhoudelijk is het in de notitie gestelde op dit moment het
maximale. De beoogde resultaten van de reorganisatie zijn nu nog niet zichtbaar, daarvoor is
meer tijd nodig.
8. Jaarplannen Arbo en Milieu 2013
Vanuit de PF wordt aangegeven behoefte te hebben aan een inhoudelijke analyse van de vijf
thema's. Gesuggereerd wordt om deskundigheid bij eenheden RUG-breed in te zetten.
Aandachtspunt blijft de BRV, m.n. in de avonduren. Daarnaast wordt ge\~'aagd naar het nog
ontbrekende jam'plan van het UMCG.
De fractie Calimero informeert hoe medewerkers worden gelnstrueerd over de
veiligheidsvoorschriften en wanneer de veiligheidsronde bij het botenhnis van Aegir zal
plaatsvinden.
Ret College antwoordt dat er goede stapp en worden gemaakt en gewerkt wordt aan verbetering.
Ret is de bedoeling van elkaar te leren en te detecteren waar het nog niet goed gaat. De vraag
naar de analyses zal doorgegeven worden aan de AMD. Veiligheidsinstructies aan medewerkers
zijn de verantwoordelijkheid van de eenheden. Mocht bij inspectie blijken dat er iets niet k10pt
dan wordt dat gemeld aan het College. Retjaarplan UMCG is onderweg. Ten aanzien van de
veiligheidsronde Aegir wordt toegelicht dat het hier gaat om de arbeidsomstandigheden van de
enige medewerker van het Sportcentrum, die daar werkt, de botenbaas.
9. Voorlopige opgave numerus fixusopieidingen 2013-2014
Desgevraagd geeft het College aan dat de reden voor het instellen van een numel'US fixus is dat
er een aantal gebieden is waarbij bij een aantal universiteiten zich meer studenten aanmelden
dan er plaatsen zijn. Op dat moment worden voor deze opleidingen bij aile universiteiten een NF
ingesteld. Mochten er mindel' aanmeldingen zijn, wordt in principe iedereen geplaatst.
10.
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Stand van zaken concentratie bibliotheken
De directeur van de Bibliotheek van de RUG, mevrouw M. Nieboer, Iicht de stand van zaken
rond de concentratie bibliotheken uitgebreid toe.
De volgende punten komen aan de orde:
Voor het project Bibliotheek Binnenstad is een stuurgroep ingesteld en is een projectleider
aangesteld.
De decentrale bibliotheken worden gefaseerd ingehuisd in het gebouw van de UB in de
periode 2013 tot en met 2015. Er komen individuele gesprekken met de medewerkers, zij
gaan naar een nieuwe plek met behoud van hun takenpakket.
Met de faculteiten wordt overlegd over het behoud van minimaal het huidige aantal
studentenwerkplekken bij de faculteiten, met FWN is ook overlegd over vervangende
studentwerkplekken tijdens de verbouwing van de Bernoulliborg.
In de renovatieplannen voor het gebouw UB wordt de vraag naar meer studieplekken
meegenomen, evenals het punt klimaatbeheersing en modernisering van de dienstverlening.
De trend naar mindel' boeken in fysieke VOl'm en meer in digitale vorm biedt perspectief om
in de toekomst meer studieplekken te creeren.
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Vanafmei 2013 komt de education support centre beschikbaar in de Bernoulliborg. Dit is
echter geen bibliotheekvoorziening, weI een studie-omgeving.
Er wordt gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van het aanbod aan en de
toegankelijkheid van e-Books.
Welke informatie zien de studenten graag via social media: schema openingstijden, zieht op
hoeveel werkplekken er nog vrij zijn.
De studentenfracties vragen ofhet mogelijk is ook buiten de tentamenperiodes de
openingstijden van de UB wat op te rekken. Mevrouw Nieboer geeft aan dat hiervoor
scenario's inclusief een kostenplaatje zullen worden ontwikkeld, dit is conform de afspraak
met het College.
Op 17 januari zullen de leden van de Universiteitsraad een bezoek brengen aan de Bibliotheek,
dan is er ook gelegenheid om wat dieper op de materie in te gaan.
11.

I<lanttevl'edenheidsondel'zoel< Bibliotheken
Vanuit de commissie wordt bedankt voor het uitgebreide rapport. De verbeterpunten lijken
logische vervolgstappen. De commissie benadrukt dat het tekort aan studieplekken met PC hen
aan het hart gaat en dat het een goed idee is dat de studenten als belangrijkste doelgl'Oep ook
gehoord worden bij de plannen voor verbetering. Mevrouw Nieboer antwoordt dat o.a. het plan
is am de PC-werkplekken van de 1e naar de 2 e verdieping te verplaatsen en op de 1 e verdieping
verdeI' te digitaliseren met de vorming van een zgn. Learning Grid, waarmee het aantal
werkplekken wordt uitgebreid.
Mevrouw Nieboer deelt mee dat overleg plaatsvindt met het College am na de inhuizing en
verbouwingen het klantlevredenheidsonderzoek nog een keel' te houden.

12.

Rondvl'aag
Mevrouw Kok (PF) meldt dat in het nieuwe systeem voor verzuimregistratie de muteerders
inzicht hebben in de gegevens van aile medewerkers en vraagt zich af of dit wenselijk is. Het
College antwoordt dat de muteerders inzicht hebben in de medewerkers van het onderdeel van
de eenheid waarvoor men bevoegd is. Een en ander wordt in de training vall de muteerders
expliciet aan de orde gesteld.

13. Sluiting
De voorzitler sluit de vergadering en dankt eell ieder voor zijn/haar aanwezigheid.
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