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Datum en tijd Kenmerk 

19 mei 2016 CB16/020 
Aanwezig 

Van de zijde van de commissie: dhr. Albers (PF), dhr. Beijer (PF), mw. Bouwman (PF)(tot 
14:20 uur, dhr. Paapst (PvdW), mw. Ponsioen (PF), dhr. Scholten (PF), Van Wijk (Lijst 
Calimero), mw. Van Zundert (SOG) 
Van de zijde van het CvB: dhr. De Jeu 
Van de zijde van het Presidium: dhr. Huiskes 
Van de zijde van het Bureau: dhr. Biemans 
Afwezig (met kennisgeving) 

Van de zijde van de commissie: dhr. Dantuma (SOG), dhr. Dokter (STERK), dhr. Van ’t Hof 
(SOG), mw. Niehof (Lijst Calimero), dhr. Petkov (PvdW), dhr. Ruiters (PF), mw. Slaterus 
(Lijst Calimero) 
Van de zijde van het CvB: dhr. Diekerhof (student assessor) 
Notulist 

Mary-Ann Boer-Olinga 
 

1. Opening en vaststellen agenda 1 

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd 2 
vastgesteld.  3 

2. Notulen cie. Middelen 4 
d.d. 21 april 2016 (CM16/018) 5 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 6 
N.a.v.: 7 
Pag. 1 Mededelingen CvB: Van Wijk vraagt wanneer de PvE gebouwen Yantai met de UR 8 
wordt gedeeld. De Jeu merkt op dat het een doorlopend proces is. Hij stelt voor een 9 
leunstoel ‘Gebouwen Yantai’ in te plannen. 10 
d.d. 21 april 2016 (CM16/018a) VERTROUWELIJK 11 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 12 
Beijer vraagt m.b.t. de ontwikkelingen bij het CIT wat dit betekent voor allerlei lopende 13 
processen, zoals het ICT-Strategieplan en andere majeure operaties. Gaat dit vertraging 14 
oplopen en gaan faculteiten hier last van krijgen? 15 
De Jeu merkt op dat de beantwoording niet vertrouwelijk is. Hij meldt met de aanwezige 16 
CIT-medewerkers de ontwikkelingen te hebben gesproken en hij heeft een toelichtende 17 
mail naar alle CIT-medewerkers gestuurd. Daarin staat dat de procedure voor de opvolging 18 
van de directeur z.s.m. wordt opgestart en de organisatieontwikkeling van het CIT tijdelijk 19 
on hold wordt gezet, omdat er eerst een visie voor het CIT moet liggen. Er ligt een concept 20 
meerjaren visie CIT 2016-2020. Het CvB heeft een commissie ingesteld o.l.v. Ruud Koning, 21 
hoogleraar FEB en voorzitter Wetenschappelijk Adviesraad van het CIT, om de concept 22 
meerjaren visie van advies te voorzien voor het CvB. De commissie is samengesteld uit 23 
stakeholders vanuit de domeinen ICT & Onderwijs, ICT & Onderzoek en ICT & 24 
Bedrijfsvoering om naar het plan te kijken door de ogen van de gebruikers c.q. de klanten 25 
van het CIT en daarbij aan te geven wat de focuspunten voor het CIT de komende jaren zijn 26 
en wat de eventuele organisatorische consequenties zijn. Aan het concept ICT-Meerjaren 27 
Strategieplan wordt gewerkt om het definitieve plan vóór de zomer in de UR te behandelen. 28 

3. Mededelingen College van Bestuur 29 

De Jeu heeft geen mededelingen. 30 
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4. Cie. UR notities: geen 1 

5. Cie. Middelen notities: 2 

a. Gevolgtrekking instemming financiële kaderstelling (mondeling)  3 
Bij de vergaderstukken voor de Cie. Middelen zijn 3 notities uit mei 2015 ter informatie 4 
toegevoegd, zijnde 1. Huisvestingsplan 2015-2024, 2. Investeringsplanning 2015-2024 5 
(vertrouwelijk) en 3. Overzicht verbonden partijen uit de Jaarrekening 2014. 6 
Vastgesteld wordt dat er in de komende UR-vergadering geen huisvestingsplannen ter 7 
instemming voorgelegd hoeven te worden, omdat in mei 2015 door de UR al is ingestemd 8 
met het lange termijn huisvestingsplan (LTHP) 2015-2024. 9 
De Jeu legt uit dat het Huisvestingsplan is toegevoegd omdat bij de behandeling over de 10 
instemming op hoofdlijnen van de begroting er een aantal posten stond waarvan door de 11 
UR werd gezegd “nu zeggen we ja tegen een heel groot bedrag, terwijl we er nooit over 12 
hebben gesproken”. Er is dus wel degelijk met de UR over gesproken, maar als er nu nog 13 
vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden. Het Huisvestingsplan wordt jaarlijks 14 
geactualiseerd en de investeringsplanning zal jaarlijks worden bijgesteld, soms omdat 15 
plannen vertraagd zijn en soms omdat bij voortschrijdend inzicht de plannen worden 16 
aangepast en daarop is instemming van de UR nodig. 17 
Beijer merkt op dat de verwarring was ontstaan doordat in de notitie die vorige maand 18 
voorlag expliciet stond dat bij 2 punten instemming vereist was, maar het is hem nu helder. 19 
De voorzitter benadrukt dat de UR in mei 2015 heeft ingestemd met het LTHP, inclusief het 20 
UCG onder voorbehoud van de evaluatie van het UCG, de tentamenhal, de nieuwbouw van 21 
Zernike, de huisvesting van Rechtsgeleerdheid en de Healthy Ageing Campus. De vraag die 22 
nu voorligt is op welk moment er met de UR gesproken moet worden als blijkt dat na 23 
aanbesteding of tijdens het proces de uitgaven hoger worden dan verwacht. 24 
De Jeu merkt op dat het ook te monitoren is met de kwartaalrapportages die periodiek in 25 
de UR-cie. worden behandeld, maar dan hebben de overschrijdingen al wel 26 
plaatsgevonden. 27 
Vanuit de fracties worden diverse percentages en een minimum bedrag voorgesteld, bijv. 28 
als de overschrijving bij een groot project meer dan M€ 1 en bij een kleiner project meer 29 
dan 10% bedraagt. 30 
Na de discussie stelt de voorzitter vast dat het nog niet duidelijk is bij welke overschrijding 31 
in percentage of bedrag de commissie geïnformeerd wil worden.  32 
De Jeu meldt dat de kwartaalrapportages verrijkt gaan worden met een prognose van de 33 
verwachte totaalkosten van het project en hij stelt voor het gesprek te hebben over wat de 34 
aard en de omvang is van het project en wat dat vereist.  35 
Paapst merkt op dat bij een aanbesteding een inschatting van de kosten van het project 36 
wordt gemaakt. Hij stelt voor om een toets te koppelen aan de inschrijvingen en de gunning 37 
en als dit erg afwijkt t.o.v.de verwachte aanbesteding het dan met de UR te bespreken. En 38 
als er, na gunning, gaandeweg een project dingen veranderen kan dat prima via de 39 
kwartaalrapportages. 40 
De voorzitter vindt dit een goed voorstel en het voorstel wordt overgenomen. Bij de 41 
behandeling van de kwartaalrapportages, verrijkt met de prognoses, wordt dan vastgesteld 42 
of het nog apart in de UR besproken moet worden.  43 
De Jeu legt desgevraagd uit dat van de projecten die nog niet in de realisatiefase zitten nog 44 
aanbestedingen komen. De grootste is die van de Zernikeborg en deze wordt eind dit jaar 45 
begin volgend jaar aanbesteed. Het gebouw wordt in 2 fases gebouwd en de 46 
aanbestedingsstrategie moet nog worden vastgesteld. Als het niet binnen het gestelde 47 
budget lukt zal hij het, conform voorstel, met de UR bespreken. 48 
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Overzicht verbonden partijen: de voorzitter merkt op dat dit hier besproken zou worden 1 
omdat in de UR-vergadering in april geen overeenstemming is bereikt. Het gaat hierbij om 2 
de zeggenschap en daarmee de medezeggenschap over vrij besteedbare private middelen. 3 
De Jeu merkt op dat dat is wat de UR wilde, maar hij had toegezegd om het voor de UR 4 
inzichtelijk te maken waar het eigenlijk over gaat. Dit overzicht is toegezonden als kapstok 5 
om dit gesprek te voeren. Hij legt uit dat het woord private middelen ernstig onderhevig is 6 
aan het vraagstuk met wie je het gesprek voert over private middelen. Zo heeft het Centraal 7 
Bureau voor de Statistiek als definitie dat alles wat niet direct overheidsmiddelen zijn 8 
private middelen zijn, bijvoorbeeld 2e en 3e geldstroommiddelen. Bij de Onderwijsinspectie 9 
verschilt het per onderwerp hoe zij het invullen. Zo is de conclusie van het onderzoek van 10 
de inspectie van 2013 naar private middelen in het hoger onderwijs, waar de RUG als 11 
interviewpartner aan heeft deelgenomen, dat ca. 35% van de middelen van de 12 
universiteiten private middelen zijn en dat is inclusief 2e en 3e geldstroom. M.b.t. Yantai en 13 
de te verantwoorden middelen voor de inzet tijdens de voorbereidingsperiode is de 14 
inspectie teruggegaan naar een hele smalle definitie, namelijk alleen die middelen die tot 15 
stand gekomen zijn zonder gebruik te maken van de inzet van mensen of middelen die door 16 
publieke middelen zijn gefinancierd. EU-subsidies zijn publieke middelen. De uitgekeerde 17 
dividend van de UOCG Market BV, waarvan de RUG 100% aandeelhouder is, en de 18 
inkomsten vanuit de Stichting AOG zijn private middelen voor de RUG. Deze beperkte 19 
middelen zijn tot nu toe nooit apart geregistreerd. Om tegemoet te kunnen komen aan de 20 
wensen van de inspectie i.h.k.v. Yantai wordt vanaf de jaarrekening 2015 een aantal private 21 
middelen verwerkt, om te kunnen verantwoorden. Het aantal verbonden partijen lijkt 22 
omvangrijk, maar alle ondernemingen binnen de RUG Houdstermaatschappij BV (RHM) 23 
zijn onderdeel van de RHM. De discussie met de inspectie is in hoeverre er activiteiten 24 
plaatsvinden die met publieke middelen tot stand zijn gebracht. De RHM heeft sinds twee 25 
jaar een positieve cashflow en het eigen vermogen blijft in de RHM o.a. om spin-offs, met 26 
het doel kennis vanuit de RUG, actief te helpen renderen. Ook is gekeken naar de 27 
inkomsten uit octrooien. Het RUG-beleid is dat van de inkomsten uit octrooien, minus de 28 
kosten, 25% naar de uitvinders, 25% naar de afdeling t.b.v. onderzoek, 25 % naar de 29 
faculteit en 25% naar het octrooifonds gaat. Over het eventueel afromen van het 30 
octrooifonds is de redenering van de inspectie dat deze tot stand zijn gekomen uit publieke 31 
middelen, maar de inspectie doet geen uitspraak of het wel of niet mag. De minister heeft, 32 
n.a.v. het rapport van het onderzoek in 2013 dat in 2015 is verschenen, in een brief aan de 33 
Tweede Kamer geschreven dat het nodig is om meer duidelijkheid te geven over het 34 
onderscheid publiek – privaat. Daar is nog het wachten op. De inspectie kiest vooralsnog de 35 
veilige kant, omdat het nog steeds niet scherp gedefinieerd is. 36 
Scholten vindt de redenering van de onderwijsinspectie niet onredelijk. 37 
De Jeu vindt het zorgvuldig registreren en onderscheid maken van de middelen ook 38 
belangrijk en voor de aanloopfase van Yantai moeten middelen beschikbaar zijn. 39 
Paapst vraagt m.b.t. het overzicht of het bestuur van de Stichting University Guesthouse en 40 
Stichting AOG, die onder ‘Beslissende zeggenschap’ staan, volledig bestaat uit door de RUG 41 
aangestelde of aangewezen bestuurders en heeft de RUG bij de ‘Overige verbonden 42 
partijen’ wel een link met het bestuur van die stichtingen, maar niet een meerderheid? 43 
De Jeu merkt op dat deze juridische vraag zal worden uitgezocht. Dat de Stichting AOG ook 44 
bij Overige verbonden partijen staat is niet correct. De accountant heeft dit ook niet gezien. 45 
Ook dit wordt uitgezocht. 46 
b. Interimoplossing/offerteaanvraag salarisverwerking (mondeling) 47 
De Jeu meldt dat vorig jaar opdracht is verstrekt voor het doorlichten van alle 48 
bedrijfsvoeringsystemen bij de RUG. De conceptrapportage ligt er en daar is uit naar voren 49 
gekomen dat de salarisverwerking zeer kwetsbaar is. Het is een systeem dat in COBOL 50 
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geprogrammeerd is. COBOL is een programmeertaal die robuust is, maar wel specifieke 1 
deskundigheid vereist. Die deskundigheid gaat binnenkort met pensioen en daarnaast er is 2 
ziekte. Er wordt gekeken naar een andere systeem c.q. uitbesteden. I.v.m. de urgentie en de 3 
risico’s is besloten om de salarisverwerking met spoed aan te besteden en te proberen dit 4 
vóór 1 januari 2017 rond te hebben. Het wordt een tweejarig contract, waardoor er meer 5 
tijd is voor een nieuwe aanbesteding voor de periode daarna. De aanbesteding loopt en de 6 
sluitingsdatum is deze week. Het systeem moet een aantal maanden schaduwdraaien naast 7 
het huidige systeem.  8 
Beijer vindt het jammer dat het alleen een mondelinge toelichting is. Het gaat hier om 9 
persoonsgegevens van medewerkers en hij verwacht dat hierover in het contract met deze 10 
bedrijven goede afspraken worden gemaakt. Hij heeft vernomen dat hier geen sprake is van 11 
medewerkers die hun werk verliezen of overgaan naar een ander bedrijf. De PF heeft 12 
getwijfeld of hier sprake is van overdracht van onderneming, dus niet van werknemers 13 
maar wel van taken. Hij vraagt over dat in de toekomst ook zo blijft. 14 
De Jeu legt uit dat het hier gaat om de functionaliteit van de bestaande ondersteunende 15 
programma’s in relatie tot de ontwikkelfase van het betreffende programma. Bij 16 
salarisverwerking kan uitbesteden wel, omdat dat specifieke deskundigheid vereist. Voor al 17 
die andere systemen geldt het instrumenteren van onze eigen werkzaamheden en dat leidt 18 
niet tot uitbesteden of naar de markt brengen. We blijven onze eigen HR- en financiële 19 
administratie voeren. De salarisverwerking zit niet in Peoplesoft. Aan Peoplesoft hangt een 20 
module waarin mutaties worden doorgevoerd en die gegevens komen gecontroleerd in een 21 
systeem dat het netto salarisbedrag uitrekent. 22 

6. CvB-besluitenlijsten (4.1.UR16/069) 23 

a. d.d. 11 april 2016: 1.4.d.besparingen Europese Aanbestedingen (EA) (vertrouwelijk) 24 
n.a.v. de vraag van Beijer legt De Jeu uit dat in het inkoopprojectplan van elke EA de te 25 
verwachten opbrengsten c.q. meerkosten staat. Op verzoek van het CvB heeft de afdeling 26 
Inkoop een overzicht gemaakt van de EA over een groot aantal jaren om inzicht te krijgen 27 
in de bedragen. Meestal zijn het besparingen, maar soms wordt het duurder. Afgesproken 28 
wordt dat het overzicht vertrouwelijk wordt geagendeerd voor de volgende cie. vergadering. 29 
b. d.d. 18 april 2016:1.4.a. Aanvulling huurovereenkomst Openbare Bibliotheek 30 
(vertrouwelijk); n.a.v. de vragen van Paapst legt De Jeu uit dat door de vertraging van de 31 
bouw van het Forum het huurcontract is verlengd. Het CvB heeft met het faculteitsbestuur 32 
Rechtsgeleerdheid gekeken naar de planning en het past het faculteitsbestuur goed om 33 
later te verhuizen. 34 
1.5.a. Voorbereiding extra BO Letteren (vertrouwelijk); n.a.v. de vraag van Van Wijk legt De 35 
Jeu uit dat de begroting 2016 van Letteren is goedgekeurd, maar de meerjarenbegroting is 36 
aangehouden. In dit extra BO zijn uitgewerkte stukken om te komen tot een gezonde 37 
boekhouding besproken. De formalisering van de aangepaste meerjarenbegroting gebeurt 38 
in het eerstvolgende normale bestuurlijk overleg. 39 
c. d.d. 25 april 2016: 1.4.c. Bidboek Avebe (vertrouwelijk); n.a.v. de vraag van Beijer legt 40 
De Jeu uit dat Avebe haar Research en Development (R&D) afdeling plus de marketing 41 
afdeling gaat huisvesten op het Zernike Campus. 42 
d. d.d. 9 mei 2016: is nog niet gereed, komt volgende maand opnieuw op de agenda. 43 

7. Rondvraag 44 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 45 

8. Sluiting 46 

De voorzitter sluit om 15.05 uur de vergadering. 47 


