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1. Opening en vaststellen agenda 1 

De voorzitter opent de vergadering. Er wordt één punt aan de agenda toegevoegd: 2 
Urenregistratie Yantai (agendapunt 5). 3 

2. Notulen Cie. Middelen d.d. 12 april 2018 (CM18/009) 4 

Op pagina 5 de 2e regel staat FES, dit moet zijn FSE. Met deze aanpassing worden de 5 
notulen vastgesteld. 6 

3. Mededelingen College van Bestuur/Cie. Middelen 7 

Er zijn geen mededelingen. 8 

4. Voorbereiding UR-notities 31 mei 2018  9 

a. (International) Student Housing (UR18/072) 10 
Dam: Wordt er op dit moment gekeken naar een plan dat het komend jaar al 11 
geïmplementeerd kan worden? Zo ja, kan de UR dat plan binnenkort tegemoetzien? 12 
De Jeu: De projectleider gaat eerst met de korte termijn acties voor september komend jaar 13 
aan de gang. Zijn aanstelling loopt tot en met september en De Jeu verwacht dat de 14 
projectleider dan met een plan van aanpak komt. Zodra dat plan in de stuurgroep 15 
Jongerenhuisvesting is besproken kan het ook ter informatie naar de UR. 16 
Dam: N.a.v. wat het afgelopen jaar is gebeurd vindt de SOG het belangrijk om op voorhand 17 
zoveel mogelijk onzekerheid uit te sluiten. Hij vraagt of het mogelijk is om binnen een 18 
redelijk termijn, het liefst nog vóór augustus, het statusrapport over allerlei besluiten en 19 
gebeurtenissen omtrent student housing aan de UR te doen toekomen.  20 
De Jeu: De UR is in de leunstoel uitvoerig bijgepraat door de projectleider. Dat is de status 21 
van dit moment. Als de projectleider alsnog een overzichtsrapport maakt, dan kan het voor 22 
de UR geagendeerd worden. We praten tweewekelijks met de wethouder over de stand van 23 
zaken. Overigens is dat geen garantie dat het voor september allemaal voldoende 24 
geadresseerd is, maar dan hebben we wel onze uiterste best gedaan om voor dit jaar zoveel 25 
mogelijk maatregelen te nemen die soelaas kunnen bieden. 26 
Bouwman: Er is beloofd dat het memo over het SOG-voorstel over onderverhuur van 27 
kamers onder de aandacht van de projectleider wordt gebracht. In zijn presentatie in de 28 
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leunstoel kwam dat niet aan de orde. Is het al ergens in meegenomen en wat is nu de stand 1 
van zaken? De 500 bedden waar de projectleider op aanstuurt lijkt haar erg weinig. Is de 2 
RUG voldoende doordrongen van het probleem i.v.m. de verwachte verhoogde instroom 3 
van internationale studenten bij GMW? Dit kan reputatieschade voor de RUG betekenen. 4 
De Jeu: Er wordt een kamerbemiddelingsmodule geïntroduceerd. We willen op de lange 5 
termijn dat er één platform voor alle studenten beschikbaar is. Daar komt dan te zijner tijd 6 
ook de mogelijkheid voor uitgaande exchange studenten om hun kamer ter beschikking te 7 
stellen aan inkomende exchange studenten. Op de korte termijn is het technisch niet 8 
haalbaar. De 500 bedden zijn gebaseerd op de opgave van de faculteiten, dat wordt nog 9 
gecheckt en het kan zijn dat het aantal wordt bijgesteld. Bij Psychologie zijn ca. 2600 10 
aanmeldingen en er zijn 600 beschikbare plaatsen. De faculteit kijkt nu of ze het kan 11 
accommoderen in de bemensing door het programma dubbel te draaien. Centraal wordt 12 
gekeken of het goed geaccommodeerd kan worden in de beschikbare collegezalen c.q. wat 13 
we moeten inhuren. De studentenhuisvesting wordt mogelijk een knelpunt. Op basis van de 14 
volgende prognoses van de faculteiten kunnen we er meer over zeggen. 15 
Mensonides: Het platform @home in Groningen was vorig jaar net iets te laat online 16 
gekomen, waardoor geen goede evaluatie heeft kunnen plaatsvinden. Ze vraagt of dat dit 17 
jaar wel gebeurt en zo ja, of de volgende UR die evaluatie dan kan ontvangen?  18 
De Jeu: De module die nu geïmplementeerd gaat worden komt uit Maastricht en zal relatief 19 
laat online zijn. Of er geëvalueerd gaat worden moet hij navragen. Zo ja, dan krijgt de UR 20 
het rapport. De RUG is niet verantwoordelijk voor het platform @home in Groningen. Hij 21 
moet dit bespreken in het bestuurlijk overleg.  22 
Mensonides: Heeft de verantwoordelijke van @home in Groningen vanuit de gemeente, de 23 
suggestie meegegeven om op hun website een soort evaluatiesysteem vanuit studenten op 24 
te nemen, zodat studenten kunnen aangeven hoe hun zoektocht naar een kamer is 25 
verlopen. De verantwoordelijke vond het een goed idee. Heeft De Jeu hierover iets gehoord 26 
in de besprekingen met de gemeente?  27 
De Jeu: Over technische zaken wordt in de besprekingen niet gesproken. Hij vindt het ook 28 
een goed idee. Hij heeft wel steeds de hoop uitgesproken dat er een soort stempel kan 29 
komen op een huis dat in de aanbieding komt, zodat deze wel aan een aantal normen moet 30 
voldoen. Ook om te voorkomen dat er allerlei beunen hun aanbod erop zetten. 31 

b. Interim review multiannual ICT plan (UR18/073) 32 
Beijer: De terugkerende zin ‘in verband met uitvoering van het omvangrijke project 33 
Studievoorschotmiddelen binnen de faculteiten zijn deze activiteiten een jaar uitgesteld’ bij 34 
een aantal projecten valt op. Er was een planning voor dit soort projecten, waarom 35 
stagneert het dan want het was al begroot voordat de voorschotmiddelen er (deels) waren.  36 
De Jeu: Het CvB heeft dit bij het vaststellen van de review ook opgemerkt. Het CvB heeft 37 
hier niet aan de voorkant op kunnen sturen, als het al mogelijk was geweest, want dit heeft 38 
te maken met arbeidscapaciteit en beschikbare expertise. Dit heeft het CvB ook overvallen. 39 
Beijer: Digitaal toetsen is een belangrijk item en daar heeft de werkdrukvermindering ook 40 
mee te maken. Omdat hij in de stuurgroep zit weet hij dat er bij het CIT keuzes gemaakt 41 
zijn over de prioritering van de voortgang van bepaalde projecten. Zo is workspace voor 42 
digitaal toetsen daar het slachtoffer van geworden. Is dit bij het CvB bekend? 43 
De Jeu: Dit is niet bij hem bekend. 44 
Beijer: Dat roept in algemene zin de vraag op in hoeverre het CIT en dat geldt ook voor de 45 
andere algemene diensten van de RUG, een zelfbepalend beleid hebben of in hoeverre dit 46 
ondersteunende diensten zijn die bij dit soort cruciale keuzemomenten naar hun klanten of 47 
het CvB moeten gaan. Dat is extra saillant, omdat het CIT in een transitie zit naar een 48 
organisatie die meer naar de klant gaat luisteren. De ondersteuning van relatief grote 49 
E-learning projecten is wel redelijk op schema. Bij kleinere projecten ter verkenning van 50 
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nieuwe technologieën wordt vaak extra ondersteuning ingevlogen. Van belang is dat deze 1 
projecten goed op hun effect worden geëvalueerd. De resultaten van die onderzoeken zijn 2 
wisselend en het lijkt Beijer belangrijk, zeker m.b.t. de ICT-strategie, dat deze goed 3 
gemonitord worden. Hij vraagt wat de ervaringen van De Jeu er nu mee zijn, want zonder 4 
een ICT-Strategiecommissie, met deskundigen die de projecten monitort, initieert en kan 5 
beoordelen, vindt hij het enigszins zorgwekkend hoe het ICT-Strategieplan zich ontwikkelt 6 
en hoe we tot een nieuw plan moeten komen voor een nieuwe planperiode. 7 
De Jeu: Er moet inderdaad aandacht zijn voor het evalueren van pilots, zeker als je daar 8 
voortgang in wilt hebben voor een vervolg. Dit is een formele midterm evaluatie. Daarnaast 9 
zou ook een inhoudelijke evaluatie bij afgesloten projecten moeten plaatsvinden. Daar 10 
vraagt het CvB ook om bij het toekennen van middelen. Daar gaan we de komende periode 11 
op sturen en aandacht voor vragen. Of de nieuwe structuur van de uitvoering van het 12 
ICT-Strategieplan goed werkt heeft De Jeu nog onvoldoende zicht op. Hij gaat de directeur 13 
van het CIT vragen om het op enig moment te evalueren in overleg met de mensen die 14 
daarbij betrokken zijn. Hoe het volgende meerjarenplan gemaakt gaat worden is hier een 15 
element van. Er waren goede redenen om het te veranderen, maar het is de vraag of daar de 16 
goede keuzes in gemaakt zijn, hoe inhoudelijk betrokken de betreffende mensen, die nu in 17 
het proces van advisering zitten, zich daarbij voelen c.q. kunnen werken. 18 
Scheffers: merkt op dat in het document termen staan die nieuw voor hem zijn, zoals de 19 
EDU-scientist en de facultaire e-learning coördinatoren. Het is de bedoeling dat deze 20 
mensen ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van nieuwe curricula en tools. Hij heeft 21 
de impressie dat deze mensen, zeker de EDU-scientist de docenten weinig weten te vinden. 22 
Zelf is hij bij het opzetten van de nieuwe internationale curriculum biologie. In dat hele 23 
proces is nooit met een EDU-scientist of facultaire e-learning coördinator gesproken, 24 
terwijl er wel behoefte is aan het inbedden van nieuwe mogelijkheden in dat curriculum.  25 
Beijer: Het is voor één facultaire e-learning coördinator in een grote faculteit lastig alles te 26 
coördineren. De EDU-scientists zijn aangenomen voor bepaalde grote e-learning projecten.  27 
Scheffers: Vindt het vreemd dat dit soort processen gescheiden plaatsvinden. 28 
Scholten: Op pag.33 van de pdf staat bij aanbeveling 16 dat K€ 400 beschikbaar wordt 29 
gemaakt voor twee fte research impact analisten, hij neemt aan dat dit 2 x 2 moet zijn. 30 
Een aantal projecten zijn pas opgestart. Hij vraagt hoe het met de scheduling gaat. Hij is 31 
verbaasd dat bij aanbeveling 17 Stimulering Open Access staat dat het voorstel in 32 
voorbereiding is, terwijl we al actief bezig zijn om Open Access aan te moedigen. 33 
De Jeu: Legt uit dat dit een impuls financiering is om Open Access naar een hoger plan te 34 
brengen. Het ICT-plan is voor 5 jaar en daar zit enige vertraging in de uitvoering. 35 

c. Proces inrichting Centrale Facilitaire Organisatie (UR18/074) 36 
Glas: Vraagt hoe dit voorstel wordt gecommuniceerd met de mensen op de werkvloer. Hij 37 
weet dat in elk geval bij de medewerkers in het Academiegebouw en de Harmonie 38 
onzekerheid heerst over wat er gaat gebeuren. 39 
De Jeu: Dit gebeurt via de Facility Managers. 40 
Beijer: Vraagt wat er is veranderd t.o.v. een half jaar geleden. Waardoor wordt nu met 41 
positieve energie de problematiek aangepakt, terwijl destijds gezegd werd dat het niet 42 
mogelijk was dit te doen zonder reorganisatie? Nu blijkt dat het dus wel heel goed mogelijk 43 
is. Bij de conclusies staat dat het een logische vervolgstap is naar de ontwikkeling van een 44 
centrale facilitaire organisatie. Wat is de logica in de vervolgstap en wat is de logica om het 45 
hier al zo te noemen? De mogelijke uitkomst is dat de geconstateerde problemen in 46 
harmonie worden opgelost en er zijn geen verdere maatregelen nodig. Nu lijkt het: we gaan 47 
het in goede harmonie doen en de logische stap is dan dat toch het personeel overgaat. Het 48 
wordt geen melding van een reorganisatie genoemd of een reorganisatie light. Een 49 
reorganisatie kan een makkelijk proces zijn als alles goed geregeld is en in goede harmonie 50 
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gebeurt. Een paar regels hoger in het document staat dat het noodzakelijk is om de 1 
facilitaire processen te harmoniseren. In het verleden hebben we ook geconstateerd dat je 2 
misschien sommige processen moet differentiëren als daardoor het proces op die locatie 3 
beter loopt. De stap om dit noodzakelijk te noemen lijkt een terugval naar het vorige 4 
voorstel. Ter afsluiting een simpele redenering; heel mooi dat dit proces nu op een redelijk 5 
positieve manier kan werken. 6 
De Jeu: Bedankt voor het begrip voor deze aanpak en de positieve reactie er op. M.b.t. de 7 
processen is het zoeken naar de juiste balans voor datgene wat je gemakkelijk kunt 8 
standaardiseren en waar één proces voor kan zijn en datgene waarvan daadwerkelijk 9 
aannemelijk te maken is dat het meerwaarde heeft in de specifieke lokale omstandigheden. 10 
Zijn persoonlijke mening is dat we nog een lange weg te gaan hebben om te komen tot 11 
eenduidige processen. Daar zijn veel voordelen te behalen, zowel uit kwalitatief oogpunt als 12 
in efficiencywinst. Mocht het tot een reorganisatie leiden dan wordt de melding in de UR 13 
behandeld. 14 

5. Urenregistratie Yantai 15 

Scholten: De reden om dit punt op de agenda te zetten is dat er recentelijk berichten over 16 
de urenverantwoording in de pers zijn gekomen. De geruchten die rondzingen kan je beter 17 
adresseren en proberen recht te zetten. Het kernprobleem is de kwestie van integriteit. Er 18 
zijn verwachtingen of verdenkingen en de manier waarop de UR is voorgelicht over de 19 
bestede uren voor Yantai is niet helemaal correct. Dit is voor een deel voortgekomen uit 20 
informatie die naar boven is gekomen, maar we hebben geen bewijzen dat er iets fout zit. 21 
Het is een onderwerp dat de UR al een paar keer eerder heeft aangekaart en we kregen 22 
steeds het antwoord dat de accountant het heeft beoordeeld en dan zit het verder goed. 23 
Maar het blijft wringen en daarom lijkt het de PF goed om het hier goed door te spreken.  24 
Voorzitter: Sluit zich aan bij de woordvoering van Scholten. De UR is in januari 2017 al 25 
toegezegd om inzage te krijgen in de urenregistratie en dat is ook meerdere keren 26 
bevestigd, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Hij vraagt De Jeu om dit alsnog snel 27 
mogelijk te maken. 28 
De Jeu: Zoals hij al eerder heeft gezegd verantwoordt de RUG de bestede tijd en geld aan de 29 
voorbereidingen voor UGY in het bestuursverslag. Dat is gedaan in 2015 en 2016 en voor 30 
2017 is dat in voorbereiding. De accountant ziet erop toe wat wij daar verantwoorden. De 31 
inspectie heeft gekeken of we dat vervolgens op een goede manier hebben verwerkt in 32 
relatie tot de private middelen. Twee derde deel van datgene dat verantwoord wordt zijn 33 
geen daadwerkelijke uitgaven, maar is een verschuiving van de private geldstroom naar de 34 
publieke geldstroom. Een derde deel is daadwerkelijk uitgegeven aan extra formatie, inzet 35 
van medewerkers, advies en reis- en verblijfkosten. Over de manier hoe het over 2015 en 36 
2016 verantwoord is, heeft de inspectie positief geadviseerd bij de minister. Over de 37 
urenregistratie en de vraag of datgene is geregistreerd wat ook daadwerkelijk is verricht aan 38 
werkzaamheden, heeft De Jeu steeds gezegd dat het hier gaat om een klein groepje mensen 39 
en op het moment dat je dat geanonimiseerd gaat verstrekken het herleidbaar is naar die 40 
mensen. Om privacy redenen wordt het daarom niet verstrekt aan de UR. Dat gebeurt ook 41 
niet bij andere projecten en dus ook niet bij dit project. Stel dat de RUG K€ 1 meer moeten 42 
verantwoorden aan uren, ervan uitgaande dat dit nu niet goed geregistreerd zou zijn, dan 43 
verschuift K€ 1 van private - naar publieke middelen. Er gaat geen echt geld de organisatie 44 
uit en de organisatie heeft ook niet minder geld ter beschikking. Het lijkt nu een 45 
heksenjacht of het College zijn werk goed heeft gedaan. De Jeu stelt dat, met de 46 
agendapunten die we voor de komende periode voor ons hebben liggen, het niet productief 47 
is hierin te blijven hangen. Zo zullen we afspraken moeten maken over de besteding van de 48 
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middelen van het sociaal leenstelsel, M€ 22 structureel, de komende jaren. Hij stelt voor 1 
daar de energie in te steken. 2 
Scholten: Stelt de woorden van De Jeu op prijs. De reden om het hier expliciet te willen 3 
noemen is om het probleem van de heksenjacht aan te pakken. Er zijn geruchten en die kun 4 
je het beste uit de wereld helpen, want anders blijven ze rondzingen. Het gaat niet om een 5 
K€ 1 of K€ 10 die van het ene potje naar een ander potje gaat, het gaat om grotere 6 
hoeveelheden. De geruchten zijn dat de medewerkers gevraagd wordt een urendeclaratie te 7 
tekenen en sommigen hebben dat geweigerd met als reden dat het aantal uren op de 8 
declaratie met een factor 2 of 3 verschilt met de echt gemaakte aantal uren.  9 
De Jeu: U beschuldigt mij ergens van waar ik me niet in herken. 10 
Scheffers: De geruchten gaan niet alleen over mensen die wel uren hebben geschreven, 11 
maar ook over diverse mensen die contact met de PF hebben opgenomen en die aangaven 12 
wel tijd te hebben besteed aan dit project, maar niet zijn gevraagd uren te schrijven. N.a.v. 13 
de privacy redenen die De Jeu opvoert merkt hij op dat bij dit project mensen zijn 14 
betrokken die bekend zijn binnen de organisatie. Ze zijn toegewezen aan bepaalde 15 
projectgroepen en daar is documentatie over, dus het is ook niet gek dat deze mensen uren 16 
schrijven. Hij vindt het vreemd dat het nu opeens privacy zou zijn. Wat een medewerker 17 
van de RUG doet is werk en zou inzage in moeten kunnen zijn. 18 
De Jeu: Geeft als voorbeeld hoe het tegenwoordig gaat met de privacy m.b.t. de 19 
projectadministratie, daar staan namen van medewerkers is en volgens de AVG hoort dit 20 
niet. Daarom is het nu gewijzigd met nogal wat impact in de organisatie. 21 
Scheffers: Gaat dit om de bestaande AVG of de AVG die morgen ingaat? 22 
De Jeu; Het is de AVG die morgen ingaat en die is ook hierop van toepassing. 23 
Scheffers: Vindt het vreemd dat De Jeu dit argument al enige maanden bezigt, terwijl het 24 
nog geen regelgeving is en het in januari 2017 al is toegezegd dat de UR inzicht zou krijgen 25 
in de kosten die zijn gemaakt voor dit project anders dan het totaalbedrag dat in een 26 
jaarverslag staat. 27 
Glas: Snapt dat na de melding bij de commissie in de Tweede kamer dat dit een ding is 28 
geworden. Hij begrijpt echter niet waarom het nu hier besproken moet worden aangezien 29 
we nog met een uitgebreide evaluatie aan de slag gaan. Het lijkt hem beter dat dit door een 30 
onafhankelijke partij die de evaluatie gaat doen bekeken gaat worden en dat die zich over 31 
de urenregistratie kan buigen als dat nodig blijkt te zijn.  32 
Mensonides: Weet hoe het vorig jaar is gegaan en dat niemand het leuk vond hoe het in 33 
augustus is gegaan. Na net als raadslid te zijn geïnstalleerd kreeg zij de nieuwe start van het 34 
dossier in de schoenen geschoven. Nu heeft de huidige raad, qua studenten, hier nog kennis 35 
over en is er nog mee betrokken. Bij de evaluatie is het ook lastig als dat straks weg is. Ze 36 
vindt het lastig dat de evaluatie laat is. Dit is een hardnekkig punt waar aandacht aan 37 
besteed moet worden. Dit is een onderwerp waar Lijst Calimero zeker niet alleen in staat en 38 
net als anderen vermoedens heeft, en niet zegt dat het zeker weten niet klopt. Ze vindt het 39 
vervelend dat er zo naar Lijst Calimero gekeken wordt, omdat zij het vermoeden hebben 40 
geuit in de Tweede Kamer. Het is de rol van de medezeggenschap om het aan te kaarten. 41 
Scholten: Lijst Calimero staat hier niet alleen in. Het is nu een geëigend moment voor de 42 
evaluatie, maar die laat erg op zich wachten.  43 
Scheffers: De belofte is gedaan aan de UR. Er is nog niets gebeurd i.h.k.v. de evaluatie en 44 
hij vraagt of de evaluatiecommissie wel de inzage krijgt die de UR niet krijgt. 45 
De Jeu: Kan daar nu geen duidelijkheid over geven, omdat de opdracht en de scope voor 46 
degenen die de evaluatie gaan doen nog niet bekend is. 47 
Glas: Dit klinkt als; we gaan evalueren, maar ik wil wel dat bepaalde dingen van tevoren al 48 
gedaan worden. Evalueren doe je volledig of niet.  49 
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Scholten: Is het in zekere zin eens met Glas, maar dit is een issue die direct treft aan de 1 
perceptie van de integriteit van de bestuurders. Daarom is het goed om de geruchten z.s.m. 2 
de wereld uit te helpen. 3 
Linke: Vindt niet dat de urenregistratie een onderdeel van de evaluatie zou moeten zijn, 4 
want we hebben er al langer om gevraagd. Ze begrijpt de argumentatie van privacy. Volgens 5 
haar is de oplossing om de accountant de opdracht te geven er nog een keer naar te kijken. 6 
Dan wordt ook voldaan aan de privacy rules en degene die bezwaren heeft kan die uiten bij 7 
de accountant. Dan komt er een resultaat en is het uit de wereld. 8 
De Jeu: U gaat op de stoel van de RvT zitten door zo’n opdracht te geven. De accountant 9 
werkt voor de RvT en zal er in het kader van de jaarrekening 2017 naar kijken. 10 
Bouwman: Er kan ook naar de procedure worden gekeken. Wat ons uit de wandelgangen 11 
ter ore is gekomen is dat medewerkers geen uren hebben geschreven, maar dat ze een brief 12 
hebben gekregen met de bestede uren die zij moesten ondertekenen. Je kan natuurlijk 13 
voorafgaande aan een project zeggen “daar mag u 10 uur aan besteden en mocht u meer 14 
uren nodig hebben, dan kan dat niet of trek even aan de bel”.  Achteraf is dat toch wel een 15 
beetje curieus. Ze vraagt De Jeu of hij kan bevestigen of de procedure inderdaad zo is 16 
gelopen. Daarnaast kunnen we ook kijken naar de producten. Het zou kunnen dat in de 17 
urenregistratie alleen de stuurgroepen of vergaderingen wordt bijgehouden waar iemand in 18 
gezeten heeft. Maar er zijn ook een aantal producten geleverd, zoals; de aanvraag die twee 19 
keer geschreven is, contracten die getekend zijn en die juridisch dichtgespijkerd zijn. Zijn 20 
dit soort producten van het hele proces en het project terug te vinden in de urenregistratie 21 
op een realistische manier? Daar zou naar gekeken kunnen worden, zonder dat er namen 22 
worden genoemd, door een afgevaardigde van de UR? 23 
De Jeu: Je kan natuurlijk van alles onderzoeken, maar de vraag is wat je ermee beoogd. Als 24 
je ermee beoogd om de integriteit van de bestuurders aan de orde te stellen, dan heeft hij er 25 
heel veel moeite mee, want dat betekent dat het College zijn werk niet goed zou hebben 26 
gedaan. De accountant en de RvT ziet daarop toe en in bepaalde aspecten ziet de Inspectie 27 
erop toe. Het antwoord op uw vraag is: “Ja, dat zou allemaal kunnen, maar dat is nog geen 28 
goede reden om het allemaal te gaan doen”. Want het doel dat ermee beoogd wordt is hem 29 
niet helemaal duidelijk.  30 
Bouwman: De integriteitsvraag wordt te vroeg gesteld. Het gaat wellicht om enkele 31 
miljoenen die eigenlijk privaat hadden moeten worden besteed, maar toch uit publieke 32 
middelen zijn besteed. Zij denkt dat het wel een taak is van de medezeggenschap om 33 
hiernaar te kijken, ook met het oog op toekomstige projecten. In hoeverre is het realistisch 34 
is om te zeggen “we openen ergens een branch campus met private middelen” als de 35 
organisatie dusdanig is ingericht dat je publiek en privaat helemaal niet dusdanig kunt 36 
gaan scheiden als het gaat om hoeveel tijd iemand besteed aan zo’n project of uren die al 37 
dan niet worden geregistreerd. Er ligt wel een taak bij de medezeggenschap om hier de 38 
vinger aan de pols te houden en te kijken of het realistisch is om dit met private middelen te 39 
doen. En wat doen we bij een volgend project dat er misschien toch nog aan komt? 40 
Been, namens DAG: N.a.v. het proces dat Bouwman aanhaalde vraagt hij op wat voor 41 
manier de uren de afgelopen drie jaar zijn geregistreerd.  42 
De Jeu: Is niet op de hoogte van de precieze techniek binnen die registraties. Mw. Stolp van 43 
HR was destijds de programmamanager en binnen het project zijn er afspraken over 44 
gemaakt. Zelf heeft hij een inschatting gemaakt van de bestede uren op basis van zijn 45 
agenda. 46 

6. CvB besluitenoverzichten (UR18/057) 47 

a. 3 april 2018: 1.4.b. Samenwerkingsovereenkomst Penningsdijk: De Jeu legt desgevraagd 48 
uit dat dit is een fietsbrug betreft die aansluit achter de Linneausborg. 49 
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b. 9 april 2018:  1 
1.4.a. Campusmanagement Triade: De Jeu legt desgevraagd uit dat we op de Zernike 2 
Campus en op de Healthy Ageing Campus een samenwerkingsorganisatie hebben tussen 3 
RUG, UMCG, HG, Gemeente en de bedrijven die op de Zernike Campus gevestigd zijn. 4 
Triade, dochterorganisatie van het UMCG, is ingehuurd om een aantal zaken voor ons met 5 
elkaar te regelen, o.a. hosting website, activiteiten organiseren, de bewegwijzering regelen, 6 
rond alle bouwwerkzaamheden op de Zernike Campus de verkeersaspecten organiseren. 7 
Triade wordt bekostigd door de betrokken partijen. 8 
1.4.b. Aanbestedingsresultaat Aletta Jacobshal: De Jeu legt desgevraagd uit dat we nu in 9 
de fase zitten van het maken van definitieve afspraken. Hier was aan de orde of we met de 10 
partij die uit de selectie naar voren kwam verder gaan. Er moet nog een taakstellend budget 11 
verwerkt worden en dat speelt zich op dit moment af. We hopen dat dat voor de zomer 12 
gereed is, zodat gestart kan worden met de bouw. Bij het regelen van de verbouwing van de 13 
Zernikelaan zijn watervleermuizen aangetroffen in de buurt van de Aletta Jacobshal en dat 14 
kan betekenen dat het vergunningstraject vertraging oploopt. 15 
1.4.c. Stand van zaken aanbesteding Nijenborgh 4: De Jeu merkt op dat er geen vertraging 16 
is op de nieuwe aanbesteding. De berichtgeving in de UK klopt niet. Voorliggend stuk was 17 
de aanbestedingsstrategie. Scheffers merkt op dat in de UK een reactie van Jorien Bakker, 18 
RUG-woordvoerder, stond dat wellicht 2021 haalbaar was, maar het faculteitsbestuur FSE 19 
heeft in de faculteitsraadvergadering al over 2023 gesproken. Bouwprojecten lopen vaak 20 
uit, dus wat is een redelijk termijn? De Jeu moet een antwoord schuldig blijven en stelt 21 
voor dat zodra de gunning rond is, waarschijnlijk begin oktober, de planning van de 22 
aannemer in de UR te bespreken. Er wordt op dit moment nagedacht over interim-23 
voorzieningen die op korte termijn kunnen spelen omdat nu al laboratoriumvoorzieningen 24 
voor het onderwijs heel kritisch zijn. Scholten merkt op dat in een O&O notitie staat dat de 25 
namen van gebouwen Nederlands worden. De Jeu legt uit dat als het een naam van een 26 
persoon betreft het wel ‘building’ mag krijgen.  27 

c. 16 april 2018: geen vragen of opmerkingen. 28 
d. 23 april 2018:  29 

1.5.b. Aletta Jacobs School of Public Health, reactie UMCG O&O en FEB: De Jeu legt 30 
desgevraagd uit dat het verzoek van FEB en UMCG O&O om een financiële bijdrage niet 31 
door het CvB is toegekend. 32 

e. 30 april 2018: geen vragen of opmerkingen. 33 
f. 7 mei 2018: geen vragen of opmerkingen. 34 

7. Rondvraag 35 

Beijer: De contributie voor de SPR wordt niet meer geïnd via het salaris. Diverse leden 36 
hebben hun lidmaatschap heroverwogen en daardoor is er een teruggang in de financiën 37 
van de SPR. Ook is de subsidie van K€ 30 een aantal jaren geleden stopgezet. Waarom is dit 38 
stopgezet en waarom krijgt de ACLO wel subsidie en de SPR niet?  39 
De Jeu: Kan zich niet herinneren dat er een subsidie was voor de SPR. Wel is eenmalig een 40 
negatief saldo aangevuld. 41 
Scheffers: Als een secretaresse een reist helemaal geregeld heeft wordt door ATPI wel een 42 
full-service fee gerekend. De communicatie tussen Groningen en ATPI lijkt nog steeds niet 43 
optimaal te zijn.  44 
De Jeu: geeft het door aan het FB  45 

8. Sluiting 46 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.10 uur. 47 


