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Kaderbrief 2020

Geacht College van Bestuur,

Middels deze brief reageert de Gezamenlijke Vergadering (hierna te noemen: de GV) op uw
brief aangaande de reactie van de GV op de kaderbrief 2020 d.d. 26 juli 2019 met uw kenmerk
2019cu0762. De brief beantwoordt naar inzicht van de GV in voldoende mate de verschillende
punten die zijn aangekaart in de initiële reactie van de GV op de kaderbrief. Hierbij stemt de GV
dan ook in met de kaderbrief 2020. De GV heeft op een aantal onderdelen van uw antwoord nog
opmerkingen, die treft u aan in deze brief, de onderwerpen die we hier niet adresseren zijn wat
de GV betreft naar volledigheid afgerond.

Begrotingsproces
De GV is tevreden met de proactieve houding waarmee de deadlines binnen het
begrotingsproces gemonitord zullen worden, waardoor de rol van de centrale en decentrale
medezeggenschap beter vervuld zal kunnen worden. De GV zal absoluut een vinger aan de pols
houden en als blijkt dat deze aanpak volgend jaar nog niet genoeg schijnt te werken, zal de GV
weer in gesprek gaan om een oplossing te zoeken.

Docententekort
De GV wacht de door u aangekondigde informatie af en gaat vervolgens graag met u in gesprek
over de onderliggende oorzaken en mogelijke oplossingen met betrekking tot het
docententekort.
ACTA
De GV dankt u voor de suggestie om contact op te nemen met de medezeggenschap van de VU
maar wil daarbij wel benadrukken dat het CvB in eerste instantie verantwoordelijk is voor de
informatieverschaffing aan de medezeggenschap van de UvA. De GV ontvangt de gevraagde
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informatie graag spoedig van u. Tevens ziet de GV graag nog gegarandeerd dat u de GV op de
hoogte zal houden van de stappen die ACTA zal nemen naar aanleiding van de visitatie.

Matching sectorplannen
De GV benadrukt nogmaals dat zij zich zorgen maakt over de financiële gevolgen van deze
maatregel voor sommige faculteiten en ontvangt graag zo snel mogelijk inzicht in deze
financiële effecten op de korte en lange termijn. De GV beschouwt de maatregel omtrent de
matching als een wijziging van de hoofdlijn van de begroting, waar de GV instemmingsrecht op
heeft.
Hoogachtend,
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Voorzitter
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