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Betreft Reactie op voorgenomen besluit bestuurlijke ontvlechting HvA-UvA 

Geacht College van Bestuur, 

De Gezamenlijke Vergadering (GV) heeft op 2 december jl. het voorgenomen besluit 

bestuurlijke ontvlechting HvA-UvA besproken. Naar aanleiding van deze bespreking en de 

Gezamenlijke Overlegvergadering met het College van Bestuur (CvB) ontvangt zij graag spoedig 

reactie op onderstaande punten. 

Ten eerste ontving de GV voor haar vergadering een brief van de Gemeenschappelijke 

Ondernemingsraad Centrale Eenheden (GOR) met daarin een aantal zorgen, overwegingen en 

het advies aan de GV om niet in te stemmen met het voorgenomen besluit. De GV neemt deze 

zorgen zeer serieus en verzoekt het CvB dan ook om een uitgebreide reactie alvorens tot een 

beslissing over het voorgenomen besluit te komen. 

Ten tweede vraagt de GV in verband met punt drie van het voorgenomen besluit om 

instemmingsrecht op de eventuele opdracht tot het uitvoeringsplan en instemming op het 

volledige eventuele uitvoeringsplan. De GV acht het voorgenomen besluit te summier om op dit 

moment een duidelijk bee Id te kunnen vormen van de betekenis en gevolgen van optimalisatie. 

Instemmingsrecht op de opdracht en het uitvoeringsplan creeert voor de GV de mogelijkheid 

om de verdere invulling van de optimalisatie te monitoren en waar nodig bij te sturen. 

Ten slotte vraagt de GV het CvB om de gekozen uitvoeringstermijn van vijfjaar serieus te 

heroverwegen. De GV ziet graag een proces voor zich waarin het mogelijk is om diensten en of 

eenheden alsnog te splitsen, mocht de optimalisatie daartoe aanle iding geven. 
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De GV kijkt uit naar uw reactie en is meer dan bereid op korte termijn met het CvB in overleg te 

treden over bovenstaande punten. 

Hoogachtend, 

~ ~~N~ 
Alex Tess Rutten Breanndan 6 Nuallain 

Voorzitter Vicevoorzitter 
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