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Reactie op procesvoorstel GV inzake voorgenomen besluit bestuurlijke ontvlechting 

Geachte voorzitter, 

Naar aanleiding van uw brief van 21 december 2016 'Antwoord instemmingsverzoek voorgenomen 
besluit bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA', heeft het College van Bestuur op 10 januari jl. een 
overleg gevoerd met een afvaardiging van de GV. In dit gesprek is verkend op welke wijze het 
college en de medezeggenschap met de ontstane situatie zouden kunnen omgaan. 
U heeft aangegeven dat de GV op onderdelen een nadere toelichting dan wel verdieping zou willen 
hebben zodat u beter onderbouwd een standpunt kunt innemen. 
Het college en u hebben afgesproken de gevraagde aanvullingen zo goed mogelijk samen door te 
spreken zodat deze kunnen worden opgenomen in de toelichting bij het besluit. 
In uw email van 10 januari jl. doet u namens de GV het College van Bestuur een voorstel voor het 
vervolgproces inclusief tijdpad. Het college dankt u voor uw voorstel en gaat graag akkoord met het 
door u voorgestelde tijdpad. Het college bevestigt bij dezen de afgesproken stappen. 

In uw mail vraagt u naar een contactpersoon voor de verdere afstemming. Als contactpersoon 
namens het college zal de heer Kees Lammers optreden, zoals met u inmiddels is afgestemd. 

Planning: 
D Vrijdag 20 januari 2016 organiseert u een informele informatiebijeenkomst voor de leden van 

de GV. Doelstelling van deze bijeenkomst is het uitwisselen van informatie en het geven van 
toelichting op vragen die nog leven bij de leden van de GV. De bijeenkomst bestaat uit twee 
onderdelen. In het eerste onderdeel kunnen de GV-leden d.m.v. een carrousel vragen stellen 
aan deskundigen (uit staf en diensten) over specifieke onderwerpen (1. Fiscaliteit; 
2. Governance en samenwerkingsovereenkomst; 3. Uitvoeringplan dienstverlening en 
toetsingskader). Vervolgens zal in een plenair gedeelte de GV in gesprek gaan met het College 
van Bestuur over de 6 zorgpunten die de GV heeft opgenomen in haar brief van 
21 december 2016. 

D Maandag 23 januari voert Kees Lammers een afrondend gesprek met u over eventuele 
resterende vragen over de toelichting en mogelijke suggesties die u hierbij heeft. 
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D Uiterlijk 27 januari zal de definitieve aangevulde toelichting op het besluit aan de GV gestuurd 
worden. 

D Op 3 februari vindt een gezamenlijke overlegvergadering plaats ( 10:00 - 12:00 uur). 
Aansluitend zal een GV gehouden worden. Het streven van de GV is om tijdens deze 
vergadering tot een eindoordeel te komen. 

D Op 24 februari heeft u een reserve GV gepland voor het geval op 3 februari nog geen 
uitsluitsel kan worden gegeven en komt de GV alsdan tot een definitieve reactie op het 
verzoek tot instemming. 

Het college waardeert de betrokkenheid en inzet van de GV in dit traject. Op deze manier kan bij de 
bespreking van het voorgenomen besluit bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA met de Raden van 
Toezicht op 27 februari a.s., het eindoordeel van de GV en CMR worden betrokken. 

Met vriendelijke groet, 
het College van Bestuur 

prof. dr. Geert T.M. ten Dam, 
voorzitter 
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