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Geacht College, 

De Centrale Medezeggenschapsraad heeft op 5 december jl. uw instemmingsverzoek betreffende de 
HvA-begroting 2018 ontvangen. Tijdens de vergadering van 19 december 2017 heeft de raad de 
begroting met u besproken. De raad heeft op 19 december besloten om niet in te stemmen met de 
voorgestelde HvA-begroting. 

Hieronder treft u de inhoudelijke motivering van de afwijzing aan: 

• De raad constateert dat in de voorliggende stukken en in de verschillende besprekingen tussen 
de decanen en deelraden onvoldoende concreet is gemaakt waar de gereserveerde 12 miljoen 
aan studievoorschotmiddelen aan worden besteed en of deze conform de ambities en 
afspraken zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke agenda worden geïnvesteerd. Tevens is 
de raad van mening dat de deelraden instemmingsrecht zouden moeten krijgen op waar de 
studievoorschotmiddelen per faculteit aan besteed worden, aangezien het hier gaat om 
beleidskeuzes gemaakt op faculteitsniveau. Zie daarbij de landelijke afspraken over het 
instemmingsrecht van medezeggenschap bij de besteding van de studievoorschotmiddelen. 

• De raad constateert ook dit jaar dat op facultair niveau verschillende deelraden (te) laat bij de 
begrotingsbesprekingen zijn betrokken. Daarnaast wordt niet duidelijk aangegeven welke 
keuzes en afwegingen zijn gemaakt om tot de begroting te komen. In veel gevallen worden 
voorstellen voorgelegd waarop alleen advies gegeven kan worden waarbij veel informatie als 
'zoekplaatje' wordt meegegeven. De raad zou graag zien dat het faculteitsmanagement wordt 
geholpen om ook op facultair niveau de transparantie te vergroten. Dit kan door zichtbaar te 
maken waar het centrale kader ruimte biedt om facultair keuzes te maken. Daarbij kunnen ook 
op facultair niveau infographics ter verduidelijking van de facultaire begrotingen worden 
gemaakt. Het gaat de raad echter vooral om een actieve(re) houding van het 
faculteitsmanagement om de medezeggenschap te betrekken bij de beleidsvorming op 
facultair niveau. Waarbij er sprake is van eenzelfde traject in de besluitvorming als bij de 
centrale raad, waarbij alternatieven worden voorgelegd en om instemming dan wel om advies 
wordt gevraagd binnen de in het Medezeggenschapsreglement afgesproken termijnen en op 
de aangegeven wijze. 

• De raad is van mening dat een begroting in zijn totaliteit dient te worden vast gesteld. In de 
HvA-begroting 2018 zijn een aantal toezeggingen over de besteding van de strategische 
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thema's niet geconcretiseerd en is ook niet aangegeven om dit in een later stadium voor te 
leggen aan de medezeggenschap. Een concreet voorbeeld is de besluitvorming omtrent de 
totstandkoming van de 'digital society school' de interne financiering is nog niet 
geconcretiseerd richting de controllers. Daarbij is ook de besluitvorming rondom de start van 
de digital society school en hoe de medezeggenschap daarin is meegenomen onduidelijk. Ook 
is de financiering uit de centrale middelen nog onderwerp van discussie binnen het bestuur. 
Door nu instemming te verlenen aan de HvA-begroting verliest de medezeggenschap de 
mogelijkheden om nog invloed op de besluitvorming betreffende de financiering uit te 
oefenen. In het verlengde hiervan zou de raad graag zien dat in toekomstige begrotingen de 
relatie tussen HR beleid en begroting zichtbaar wordt gemaakt. 

• Het is voor de raad onduidelijk welke consequenties het afwijzen van het huisvestingsplan 
heeft voor de huidige begroting. De raad wil dit graag zichtbaar hebben. Het kan immers gaan 
om middelen die nu vrij vallen omdat er geen investeringen worden gedaan waar een andere 
bestemming voor moet worden gevonden. 

Ik vertrouw erop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Interim voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad 


