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-

Reactie op uw antwoordbrief inz. de conceptbegroting 2020

Geacht College van Bestuur,

Middels deze brief reageert de Gezamenlijke Vergadering (hierna te noemen: GV) op uw reactie
op de instemming conceptbegroting 2020 (uw kenmerk: 2019-109698).

De GV dankt u voor de uitgebreide reactie en uitleg op onze instemmings- en adviesbrief van 29
november 2019. De GV is verheugd te zien dat u onze zorgen over de studentpsychologen en
studieadviseurs volledig deelt. De GV vindt echter dat de uitleg en de voorgestelde oplossing
anders zijn dan wat de GV vraagt: dat er meer studentpsychologen en studieadviseurs komen,
dit met als doel het terugdringen van wachttijden.

In uw reactie wordt wel ingegaan op de wachttijden, maar niet op het concreet aanstellen van
meer studieadviseurs en studentpsychologen. De GV ziet het vergroten van het aantal
studieadviseurs en studentpsychologen als cruciaal in het verkleinen van de wachttijd en wenst
daarom dat hier alsnog actie in wordt ondernomen. Ook krijgen wij hierbij graag inzicht in de
gemaakte ruimte in de begroting zoals aangegeven in uw antwoord.

In navolging van uw uitleg over de specifieke bedoeling van het terugverdienen van reserves
mist de GV verder de uitleg hoe de oplopende reserves wèl door de decentrale eenheden
kunnen worden benut. De GV wenst dat op redelijke termijn een centraal beleid wordt
geformuleerd om de financiële decentrale reserves te maximeren met inzichten in dit
beheersproces.
De GV is tot slot blij dat onderzocht gaat worden hoe studenten en medewerkers actiever
kunnen worden benaderd om input te geven over de bestemming van het Maagdenhuis en
andere gebouwen. We zien uit naar de resultaten.

G ezamenlijke V ergadering

De GV ziet uit naar uw reactie.
Hoogachtend,

Pjotr van der Jagt
Voorzitter
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