
 

 

G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g  

 

Geacht College van Bestuur,  
 
De Gezamenlijke Vergadering (GV) heeft op 10 januari 2017 aangegeven niet te kunnen 
instemmen met de begroting 2017 wegens een aantal zorgen over de risico’s voor het onderwijs 
en de financiële consequenties naar aanleiding van de bètasamenwerking en het uitblijven van 
instemmingsrecht op deze plannen (zie brief Toelichting op afstemming begroting 2017 – 
bètahuisvesting). 
  
De GV heeft in haar brief van 26 januari jl. gevraagd om instemmingsrecht voor de 
medezeggenschap op de plannen voor de bètasamenwerking en de verhuizingen als geheel. Er 
is aan de vragen van de GV voldaan middels de instemmings- en adviesverzoeken betreffende 
enerzijds het Convenant (A) versie 0.999 tussen NWO, SRON, UvA en VU ter oprichting van een 
HighTIF B.V. (kenmerk 2017cb0037) en anderzijds de Bètahuisvesting UvA-VU (kenmerk 
2017cu0214). Daarnaast is toegezegd dat deze samenwerking in haar uitwerking ten aanzien 
van onderzoek en onderwijs ter advies wordt voorgelegd aan de facultaire 
medezeggenschapsorganen, inclusief de voorgenomen besluiten over standplaatswijzigingen, 
de vorming van samenwerkingsinstituten en veranderingen in opleidingen. Naar aanleiding van 
de Gezamenlijke Overleg Vergadering (GOV) op 3 februari 2017 en de extra aangedragen 
informatie heeft de GV op 24 februari 2017 unaniem ingestemd met de begroting 2017. 
 
Tenslotte adviseert de GV om over de huurprijs, inrichting, levering en diensten, zoals 
beschreven staat in bijlage 1: Samenvatting financiële afspraken beta-huisvesting [sic] van 
voorgenomen besluit van Bètahuisvesting UvA-VU (kenmerk 2017cu0214) soortgelijke 
afspraken te sluiten voor de andere samenwerkingsverbanden van de UvA en de VU waar 
sprake is van gezamenlijk huisvesting, zoals bij het Amsterdam University College (AUC) en het 
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). 
 
Hoogachtend, 

    

Alex Tess Rutten 
Voorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 16|17 

Breanndán Ó Nualláin 
Vicevoorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 16|17 
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Bijlage(n) - 

Betreft Reactie instemmingsverzoek begroting 2017  
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