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Reactie op instemming besluit bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA 

Geachte voorzitter, 

Het College van Bestuur heeft de brief van de GV d.d. 28 februari 2017, waarin de GV instemming 
geeft aan het voorgenomen besluit van bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA, in goede orde 
ontvangen. Het College dankt de GV voor zijn instemming. Het College realiseert zich dat de 
besluitvorming niet eenvoudig is geweest gezien de verschillende meningen binnen uw Vergadering 
en zal zich inspannen om aan de geuite twijfels en bezwaren waar mogelijk tegemoet te komen. 

In uw brief doet u een aantal voorstellen en benoemt u zorgpunten die het College in het vervolg zou 
moeten meenemen: 

• Uw notitie 'Evaluatie UvA-HvA diensten samenwerking Gezamenlijke Vergadering' 
d.d.27-02-2017 heeft het College met belangstelling gelezen. De notitie is nuttig voor de wijze 
waarop we de evaluatie van de verbeterde dienstverlening in de komende jaren vorm kunnen 
gaan geven. Het College gaat hierover graag met u in gesprek. 

• U geeft aan grote zorgen te hebben t.a.v. de KvGR. Deze zorg wordt niet door het College 
gedeeld. 
Het bevreemdt het College dat u vindt dat het College onvoldoende informatie heeft gegeven 
over ' ... het concrete aandeel van de UvA in HvA dienstverlening'. In meerdere gesprekken is 
met u over dit onderwerp van gedachten gewisseld ( o.a. in formele overleggen met het College, 
informatiebijeenkomst GV op 20 januari jl., gesprek met een delegatie van u met de directeur 
AC en de programmaleider Bestuurlijke Ontvlechting op 15 februari jl.). In reactie op eerdere 
vragen van uw kant en bovengenoemde gesprekken zijn verslagen en uitgebreide notities met 
vragen en antwoorden aan u toegestuurd. Op 9 februari 2017 zijn bij een e-mailbericht van de 
programmaleider Bestuurlijke Ontvlechting aan de voorzitters van de CSR, COR en GOR de 
nodige overzichten gestuurd van de totalen van de KvGR in de afgelopen jaren en overzichten 
van functionarissen per eenheid die op de KvGR staan. 
Het College vindt het verstandig dat u zich heeft laten adviseren door een externe fiscaal 
deskundige in deze. Wel vindt het College het jammer dat er, ondanks diverse verzoeken en 
suggesties daartoe, geen overleg heeft plaatsgevonden van deze externe fiscaal deskundige met 
ter zake deskundige medewerkers uit de staf en diensten die hier dagelijks mee bezig zijn. 
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• U spreekt in uw brief de wens uit van een nulmeting. Zoals u weet wordt in het kader van het 
Uitvoeringsplan Dienstverlening een toetsingskader ontwikkeld. In de uitwerking zullen de 
mogelijkheden en wenselijkheid van een nulmeting meegenomen worden. Het toetsingskader is 
bedoeld om vooraf helder te krijgen welke doelen/targets gesteld gaan worden aan de 
verbetering van de dienstverlening. Dit is van belang voor een goede evaluatie van de beoogde 
ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening. 

• Over uw verzoek om minimaal één draagvlakonderzoek uit te voeren, is het College niet 
enthousiast. Het College wil nu eerst de ruimte bieden om het Uitvoeringsplan Dienstverlening 
te ontwikkelen. In het kader van een hierbij passende evaluatie (zoals hierboven ook genoemd) 
zal het thema 'draagvlak' meegenomen dienen te worden. Daarnaast bleek het niet meer 
mogelijk om een dergelijke vraag mee te nemen in de medewerkersmonitor. Het uitzetten van de 
medewerkersmonitor was reeds in gang gezet. 

• U geeft aan dat u reeds volgend jaar een evaluatieronde wil hebben. Het College gaat er vanuit 
dat in de uitwerking van het Uitvoeringsplan een voorstel en opzet van een passende procedure 
zal zijn opgenomen voor het periodiek volgen van de verbetering van de dienstverlening. 

• Tot slot geeft u aan dat u zich grote zorgen maakt over het personeelsbeleid en u spreekt de 
verwachting uit dat de bestuurder problemen op het gebied van personeelsbeleid voorkomt. Het 
spreekt voor zich dat het College mogelijke problemen graag zoveel mogelijk wil voorkomen. 
Het College bespreekt graag met u welke onderdelen van het personeelsbeleid in uw ogen door 
de bestuurlijke ontvlechting extra aandacht behoeven. 

Het College waardeert uw grote betrokkenheid en de inspanningen die u heeft gepleegd in dit dossier 
en betrekt u graag in het vervolgtraject. 

Hoogachtend, 
het College van Bestuur, 

voorzitter 
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