
 

Centrale medezeggenschapsraad 

Wibautstraat 5A 

1091 GA Amsterdam 

T: 06 – 382 00 661 

  
 
Aan het College van Bestuur 
 
 
 
Datum     Ons kenmerk   E-mail 
10 juli 2019    CMR2019-017   CMR@hva.nl 
Onderwerp    Uw kenmerk   Doorkiesnummer 
Reactie adviesverzoek   hc19u0156    
mobiliteitsbeleid       
         
Geacht College, 
 
Op 14 juni jl. ontving de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van u het adviesverzoek over de 
invalshoeken en beleidsterreinen die meegenomen zouden moeten worden in het op te stellen 
mobiliteitsbeleid. De raad betreurt het dat zij gezien het moment van indiening dit adviesverzoek niet 
met het CvB heeft kunnen bespreken. Toch acht de CMR het van groot belang dat zij zonder dat overleg 
heeft plaatsgevonden tijdig advies uitbrengt over het mobiliteitsbeleid. 
 
De CMR adviseert ten eerste om niet langer te spreken over mobiliteitsbeleid. Deze term kan verwarring 
oproepen aangezien mobiliteit ook kan duiden op interne doorstroming van medewerkers naar andere 
functies en/of faculteiten. Vervoersbeleid zou de strekking van dit onderwerp beter duiden. Ten aanzien 
van de in de aanbiedingsbrief gestelde vragen adviseert de CMR om de geel gearceerde punten uit de 
bijlage van deze brief te betrekken in het op te stellen vervoersbeleid. 
 
De CMR mist in het adviesverzoek een visie vanuit het CvB op het vervoersbeleid. Wat is de door het 
CvB gewenste situatie betreffende het vervoersbeleid? Graag ziet de CMR dat er een visie voor elk van 
de ontwikkelde HvA-campussen wordt beschreven, met daarbij het verwachte gebruik door studenten, 
medewerkers en gasten. Stel op basis van de “Huidige – en Gewenste situatie” vast op welke elementen 
het te ontwikkelen vervoersbeleid moet leiden tot aanpassingen alvorens je het nieuwe vervoersbeleid 
gaat vormgeven. De CMR denkt graag mee over de nog op te stellen visie op het vervoersbeleid.  
 
Tot slot wordt de CMR graag geïnformeerd over het tijdspad waarin het CvB verwacht dat het nieuwe 
vervoersbeleid wordt vormgegeven en hoe de participatieladder bij de totstandkoming van het 
vervoersbeleid eruit ziet. 
 
Met vriendelijke groet, namens de CMR,  
  

 
 
Dhr. M. van der Horst 
Voorzitter CMR 2018/2019 


