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Geacht College, 
 
Op 13 februari jl. ontving de CMR van u het adviesverzoek programma-aanpak huisvestingsagenda. 
De CMR heeft dit stuk op 20 februari 2018 met u besproken, waarna is besloten om de gesprekken in 
de werkgroep huisvesting van de CMR voort te zetten. Met de werkgroep huisvesting hebben 
verschillende overlegmomenten plaatsgevonden op 13 maart, 27 maart en 6 april jl.  
 
De CMR heeft ondanks de verschillende bijeenkomsten nog een groot aantal vragen betreffende de 
programma-aanpak huisvestingsagenda. De CMR heeft er voor gekozen om het CvB de volgende 
adviezen mee te geven bij de uitvoering van de huisvestingsagenda: 
 

 De CMR adviseert het CvB om duidelijk te formuleren en te communiceren wat zij verstaat 
onder een volwaardige campus; 

 Er zorg voor te dragen dat de normeringen omtrent het ruimtegebruik van faculteiten 
worden vastgesteld op basis van onderwijsinhoud en de binnen de faculteiten vastgestelde 
onderwijsvisie. In de verschillende plannen van aanpak die binnen de faculteiten worden 
opgesteld dient deze opdracht expliciet naar voren te komen; 

 De CMR vraagt het CvB te stimuleren dat de best practices voor de inrichting van mixed 
zones met de faculteiten worden gedeeld en dat daarbij de faculteiten voldoende tijd krijgen 
om de mixed zones aan de hand van de best practices op maat in te richten;  

 De CMR vraagt het CvB de risico’s van de uitvoering van de programma-aanpak in kaart te 
brengen en te benoemen welke beheersmaatregelen er genomen zijn om deze risico’s in te 
perken;  

 De CMR roept het CvB op om de CMR en de deelraden expliciet te informeren welke formele 
instemmings- en adviesrechten aan de medezeggenschap worden toegekend inzake het 
huisvestingsplan en de daaruit voortvloeiende plannen van aanpak, opdrachten en andere 
zaken;  

 De CMR ontvangt graag een concreet tijdspad van hoe de huisvestingsagenda wordt 
uitgewerkt. In dit tijdspad dienen de nog te bepalen mijlpalen voor de faculteit gezondheid 
nader gespecificeerd te worden;  

 De CMR verwacht een duidelijke afbakening te ontvangen over hoe de studenten en 
medewerkers van de HvA worden betrokken in de uitvoering van de programma-aanpak. 



 
Daarbij dient er een verbeteringsslag in de communicatie richting de HvA-gemeenschap te 
wordt aangebracht; 

 Het is de CMR nog steeds niet duidelijk wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
tussen de werkgroep huisvesting CMR, de onderzoeksgroep huisvesting FBE en de 
programma-organisatie. Ook is onduidelijk of het CvB de opdrachtgever is van de 
onderzoeksgroep FBE. 

 
De CMR gaat graag op korte termijn met het CvB in gesprek over de wijze waarop aan verschillende 
adviezen en verzoeken uitvoering wordt gegeven. 
 
Met vriendelijke groet, namens de Centrale Medezeggenschapsraad,  
 

  
 
Dhr. M. van der Horst 
Voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad 

 


