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Verslag CMR 

19 december 2017 

13.30 uur 

 
Aanwezig: M. Adhin (p), W. Brouwer (p), P. Claeys (p), G. Donga (p), M. van der Horst (p), 

F. Nieland (p), C. Post (p), K. van der Putte (p), S. Spil (p), S. Stulp (p), A. Tay (p), M. 

Thomas (p), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), O. Hyati (s), A. El 

Johari (s), A. El Khattabi (s), M. Abou Mandour (s), P. Schaap (s), U. Serik (s),  

Afwezig: H. Atahiri (s), S. Riani (s),  

 

Voorzitter: B. Buskoop 

Notulist: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij de CMR-vergadering.  

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Verkiezing dagelijks bestuur 

 

Buskoop informeert of leden zich kandidaat willen stellen voor de functie van vicevoorzitter 

van de CMR. Er stellen zich geen leden kandidaat. 

 

3. Voorbereiden overleg CvB-CMR 

 

3.1 Huisvesting 

El Khattabi geeft aan dat de werkgroep huisvesting verschillende keren heeft gesproken met 

Hanneke Reuling. Dit naar aanleiding van de verschillende vragen die door de CMR en 

werkgroep zijn ingediend. De werkgroep heeft deze vragen onder de aandacht van het CvB 

gebracht, maar heeft nog niet op alle vragen een antwoord op gekregen. Het CvB heeft zeker 

zijn best gedaan en geprobeerd om de werkgroep zoveel mogelijk te woord te staan en de 

verschillende vragen te beantwoorden. Echter door de uitkomsten van de inpassingsstudie en 

de wijzigingen die daardoor in de plannen hebben plaatsgevonden heeft de werkgroep eerder 

meer dan minder vragentekens bij de plannen gekregen. De werkgroep adviseert de CMR om 

niet in te stemmen met het strategisch huisvestingsplan omdat deze niet voldoen aan de door 

de werkgroep gestelde uitgangspunten van realisatie, betaalbaarheid, wenselijkheid vanuit 

onderwijskundig oogpunt en flexibiliteit om te kunnen anticiperen op de wisselende instroom 

van studentenaantallen. Zo moeten alle faculteiten gemiddeld 27% aan ruimte inleveren, wat 

ten koste gaat van het onderwijs dat de opleidingen willen aanbieden. De werkgroep is niet 

overtuigd van de wens van het CvB om haast met het dossier te maken, nu de Leeuwenburg 

nog voor een extra jaar kan worden gehuurd. Ook maakt de werkgroep zich zorgen over de 

kosten van de verbouwing van de Fraijlemaborg. In de genoemde 11 miljoen in de 

doorrekening van de inpassingsstudie ontbreken nog verschillende componenten. Zo is 

bijvoorbeeld de leefbaarheid, maar ook de verduurzaming binnen de gebouwen hier niet in 

meegenomen. Ook mist de werkgroep aandacht voor mindervalidepersonen in het 

huisvestingsplan. De werkgroep had graag kennisgenomen van de alternatieve scenario’s 

waar het CvB mee schermt, maar heeft deze informatie niet ontvangen. Brouwer geeft aan dat 

hij alleen maar argumenten hoort die betrekking hebben op de implementatie van het plan en 

niet op de strategische punten die zijn voorgelegd. Ook geeft hij aan dat de CMR een 

medezeggenschapsorgaan is en niet op de stoel van de bestuurder moet gaan zitten. El 
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Khattabi ziet dat de werkgroep niet van de operationele kant van het huisvestingsplan kan 

afkomen nu deze juist onderdeel uitmaken van het instemmingsverzoek en het CvB juist over 

de operationele kant het gesprek met de werkgroep is aangegaan. Donga geeft aan dat er 

onvoldoende instemmingsrechten aan de deelraden worden toegekend nu het enkel 

instemmingsrecht op het plan van aanpak wordt gegeven. Van der Putte geeft aan dat op de 

punten van de deelraad FG op het gebied van campusbeleving, de samenwerking met en de 

locatie nabij het AMC onvoldoende steekhoudende argumentatie en respons op de gestelde 

vragen is gegeven. Zij gaat dan ook tegen het huisvestingsplan stemmen.  

 

3.2 HvA Begroting 2018 

Post geeft namens commissie F&R aan dat er verschillende gesprekken met FP&C hebben 

plaatsgevonden zowel in het proces rond de kaderbrief als bij de totstandkoming van de 

begroting. De deelraden zijn geconsulteerd en een meerderheid adviseert positief over de 

begroting. Het is de commissie opgevallen dat over het algemeen de deelraden positief zijn 

over de HvA-begroting, maar dat in veel gevallen klachten over de informatievoorziening aan 

de deelraden een blijvend karakter hebben. Thomas geeft aan dat het advies van de DSD niet 

gelezen moet worden als verzoek om niet in te stemmen met de HvA-begroting, maar dat het 

vooral een signaal is om nu echt de informatievoorziening voor de deelraden op orde te 

krijgen. De commissie adviseert om in te stemmen met de HvA-begroting met een aantal 

mitsen die in de vergadering dienen te worden geformuleerd. Hagen informeert naar de relatie 

tussen het huisvestingsplan en de begroting. Van der Putte meldt dat Maaike Lürsen in een 

brief heeft aangegeven dat het deel van de begroting dat betrekking heeft op het 

huisvestingsplan nogmaals terug zou komen in de CMR wanneer de instemmingsvraag 

negatief beantwoord zou worden. Donga geeft aan dat de deelraad FDMCI positieve 

gesprekken over de begroting heeft gevoerd, maar dat het begrotingsproces wederom beroerd 

is verlopen. De deelraad krijgt na herhaaldelijke verzoeken geen definitieve antwoorden op 

vragen over de financiering van de digital society school en wie daarbij de investeringen doet. 

De deelraad adviseert negatief over de begroting. Adhin meldt dat de deelraad FT negatief 

aan de decaan heeft geadviseerd over de faculteitsbegroting, maar positief is over de HvA-

begroting. Spil geeft aan dat deelraad FBSV met een aantal mitsen positief is over de 

begroting. Hagen vraagt aandacht voor de niet onderbouwde besteding van de 

studievoorschotmiddelen. Landelijk is afgesproken dat de medezeggenschap 

instemmingsrecht heeft op de besteding van de studievoorschotmiddelen, omdat deze onder 

de hoofdlijnen van de begroting vallen. Hagen constateert dat de plannen voor de besteding 

van deze middelen van 12 miljoen op veel faculteiten nog nader wordt ingevuld, terwijl de 

medezeggenschap wordt geacht nu in te stemmen. 

 

3.3 Audit functie HvA 

Hagen geeft aan dat de commissie OSK niet de expertise heeft om hier iets zinnigs over te 

zeggen, ook binnen de raad heeft de commissie niet de gewenste expertise gevonden. 

Derhalve kan de commissie hier geen positief of negatief advies aan de raad geven over dit 

stuk en roept de leden op naar eigen inzicht te stemmen. 

 

4. Mededelingen DB/CMR 

 

 4.1 Mededelingen DB 

 Er zijn geen mededelingen vanuit het DB 

4.2 Mededelingen CMR  

 Er zijn geen mededelingen vanuit de CMR. 

 

 

 



 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 171219   Pagina 3 van 7 

 

5. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 5 december worden vastgesteld. 

 

5.1 Notulen 5 december 2017  

- Donga informeert naar welke vervolgstappen er worden genomen inzake de discussie 

partijenstelsel, nu de raad daar geen afspraken over heeft gemaakt. Thomas roept Donga op 

om zijn inspanning in te brengen bij studentengagement, waar dit onderwerp ook 

bediscussieerd wordt.  

- Van der Putte geeft aan dat Chris Schut is uitgenodigd voor de P&O vergadering van 9 

januari om de communicatie rond de digitalisering van de P-processen te bespreken. 

- Claeys informeert naar het kennismakingsgesprek tussen het DB en het CSB. Hij heeft hier 

nog geen terugkoppeling over gehad, ondanks meerdere verzoeken. Buskoop zegt toe de 

eerder toegezegde mail alsnog te sturen. In het kennismakingsgesprek is gesproken over het 

nieuwe kiessysteem waar een lijstensysteem in mogelijk is. Wel is eerst de medezeggenschap 

aan zet om het lijstensysteem qua reglementen in te voeren.  

- Donga zou graag zien dat er toch een student bij de VMH actief wordt zodat deze stem van 

de raad niet verloren gaat.  

5.2 Actielijst 5 december 2017  

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de actielijst. 

 

6. Nabespreken overlegvergadering CvB  

 

6.1 Huisvesting 

El Khattabi constateert dat hij van het CvB geen alternatief scenario heeft gehoord voor het 

huisvestingsplan, ondanks de herhaaldelijke vragen hierover. Thomas informeert naar het 

instemmingsrecht voor de deelraden op het plan van aanpak voor de inrichting van de 

faculteit per opleiding. De werkgroep ziet dat het instemmingsrecht voor de deelraden geen 

betrekking hebben op de inhoud van de plannen, maar enkel op het proces. Op het programma 

van wensen hebben de deelraden adviesrecht gekregen. De werkgroep heeft in het advies aan 

de CMR deze toezegging van het CvB wel meegenomen, maar de toezegging was niet 

dermate van invloed dat dit tot een positief advies heeft geleid.  

 

6.2 HvA-begroting 2018 

Donga geeft aan dat FDMCI ontevreden is hoe de CMR omgaat met negatieve adviezen van 

deelraden over de HvA-begroting. Met de instemming voelen de decanen minder druk om te 

luisteren naar de wensen van de deelraden die negatief aan de CMR geadviseerd hebben. 

Thomas ziet dat de deelraden volgens het medezeggenschapsreglement instemming hebben 

op de meerjarenplannen en dat zij over het budget alleen advies aan de CMR kunnen geven. 

Het is ook aan de deelraden om hun rol daar te pakken. Donga geeft aan dat de 

meerjarenplannen ook niet ter instemming worden aangeboden. Post ziet dat bij FMR 

momenteel wel de juiste stappen worden ondernomen in het begrotingsproces en dat Hanneke 

Reuling zich ook zeker bewust is van de behoefte aan meer transparantie. 

 

6.3 Audit functie HvA 

Er zijn geen concrete opmerkingen naar aanleiding van dit agendapunt. 

 

7. Stemmingen 

 

De leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 
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H. Atahiri G. Donga 

S. Riani A. El Johari 

 

7.1 Instemmingsverzoek strategisch huisvestingsplan 

 

Van der Horst geeft aan dat hij zich onthoudt van stemmen omdat hij te dicht bij de 

organisatie en de projectontwikkelaars zit in zijn huidige functie. Donga gaat tegen stemmen 

omdat er eerst eisen hadden moeten worden geïnventariseerd waar het strategisch 

huisvestingsplan aan had moeten voldoen. Nu is er vooral sprake van een financieel 

besparend motivatie, waar de huisvesting en het onderwijs ondergeschikt aan zijn. 

 

4 voor, 16 tegen, 4 onthouding en 0 blanco. De CMR stemt niet in met het strategisch 

huisvestingsplan. De werkgroep huisvesting stelt in samenwerking met het DB een 

reactiebrief op. 

 

7.2 Instemmingsverzoek HvA-begroting 2018 

 

Hagen geeft aan dat zij tegen de begroting gaat stemmen omdat zij geen duidelijkheid heeft 

gekregen over de besteding van de 12 miljoen aan studievoorschotmiddelen en of dezen 

besteed worden conform de ambities en afspraken zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke 

agenda. Donga stemt tegen omdat hij vindt dat een begroting in zijn totaliteit dient te worden 

vastgesteld. In het huidige voorstel zijn een aantal toezeggingen nog niet geconcretiseerd 

richting de controller, waardoor het besluitvormingsproces onzorgvuldig is verlopen. Ook 

heeft hij geen instemmingsrecht bij de deelraden gekregen voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen, ondanks hier meerdere malen om verzocht te hebben. 

 

9 voor, 13 tegen, 2 onthouding en 0 blanco. De CMR stemt niet in met de HvA-begroting 

2018. De commissie F&R stelt in samenspraak met het DB een reactiebrief op. Post zou graag 

worden geïnformeerd op wat voor strategisch punt de HvA-begroting is afgewezen door de 

CMR zodat dit in de brief kan worden verwerkt. Hij had ook graag eerder kennisgenomen van 

de bezwaren van de leden, zodat dit in het voortraject had kunnen worden meegenomen. 

 

7.3 Adviesverzoek interne auditfunctie HvA 

 

20 voor, 0 tegen, 4 onthouding en 0 blanco. De CMR adviseert positief op de interne 

auditfunctie HvA. Het DB stelt een reactiebrief op. 

 

7.4 Instemmingsverzoek Studentlab (alleen studentgeleding) 

 

De commissie OSK adviseert om in te stemmen met het voorstel. Serik roept als oud-

deelnemer aan het project op om in te stemmen met het voorstel. 

 

11 voor, 0 tegen, 1 onthouding en 0 blanco. De studentgeleding van de CMR stemt in met de 

subsidie aanvraag voor het Studentlab. Het DB stelt een reactiebrief op. 

 

8.  Commissies en volgteams 

 

P&O is blij met de toezegging van het CvB om een projectleider op het dossier van de 

klachtenregeling te zetten. Het DI-reglement is rond en ligt ter besluitvorming bij het CvB. 

Hopelijk wordt het reglement in januari binnen de HvA verspreidt. 

F&R heeft een advies opgesteld inzake de HvA-begroting 2018. In het nieuwe jaar gaat de 

commissie kijken naar de aanpassingen van de verschillende reglementen. 
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COM is niet bijeengeweest. Van der Horst heeft sollicitatiegesprekken gevoerd over de 

communicatiemedewerker voor de medezeggenschap. Er zijn nog drie kandidaten over. 

Schaap sluit als student-lid aan bij de gesprekken voor de tweede ronde. Op 9 januari spreekt 

de commissie met Folia over een nieuw communicatiemedium voor de HvA. 

CMO gaat in januari spreken over de reactie van de afdeling hr. Over de adviezen van de 

DAM-gelden 

 

Het DB gaat met het CvB in overleg om de voorgenomen reactie van het CvB op het format 

OER 2018/2019 door te nemen. Claeys adviseert het DB om hier het advies van de deelraad 

FMR bij te pakken. De ambtelijk secretaris gaat informatie opvragen over de voorgestelde 

volgteams waar het CvB mee in overleg wil over het accreditatie experiment en de 

prestatieafspraken en rendementen. Hij gaat per mail bij de leden informeren wie hier 

interesse in heeft. 

 

9. Rondvraag 

 

- Thomas informeert hoe HvA-Samen werkt en of er sprake is van individuele 

meningsvorming. El Johari geeft aan dat de partij met portefeuillehouders werkt en dat in dit 

geval de portefeuillehouders geadviseerd hebben om tegen de HvA-begroting te stemmen. 

- Tay roept de CMR-leden op om adviezen die de raad van de deelraden ontvangt uit respect 

niet op voorhand door te sturen naar de Folia, maar ze eerst met het CvB te bespreken.  

- Claeys informeert naar de verdeling van het aantal fte binnen het DB. Buskoop geeft aan dat 

de voorzitter 0.4 fte ontvangt, terwijl de penningmeester en secretaris beiden 0.2 fte 

ontvangen. 

- De leden wensen elkaar fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar. 

 

10. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Actie en besluitenlijst 

 

Onderwerp Actie door Deadline 

 

  

1)  Volggroep klachtenregeling. Stulp Doorlopend 

2)  De CMR in nieuwe samenstelling evalueert 

de lidmaatschappen van het ISO en de VMH 

op zowel gebruik van de lidmaatschappen als 

de input die wordt geleverd. 

DB + Donga 31 januari 2018 

3)  Elke vergadering ‘DB-verkiezing’ agenderen 

totdat er een nieuwe vicevoorzitter gekozen 

is. 

DB Doorlopend 

4)  Bespreken hoe facilitering van werkgroep 

huisvesting verbeterd kan worden. 

Buskoop & El 

Khattabi 

19 december 2017 

5)  Opstellen reactiebrief strategisch 

huisvestingsplan 

DB + werkgroep 

huisvesting 

9 januari 2018 

6)  Opstellen reactiebrief HvA-begroting DB, F&R, Donga & 

Hagen 

9 januari 2018 
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7)  Opstellen reactiebrief studentlab DB 20 december 2017 

8)  Opstellen reactiebrief interne audit DB 9 januari 2018 

 

Agendaverzoeken CMR 2017/2018 

 

Onderwerp: Naam 

verzoeker: 

Datum 

ingediend: 

Type 

vergadering: 

Planning: 

Commissies DB doorlopend CMR Doorlopend 

Evaluatie lidmaatschappen CMR 4-jul-17 CMR Inplannen voor eind 

januari 2018 

Jaarverslag HvA Tay 3-okt-17 CMR-CvB n.n.b. 

DB verkiezingen CMR 3-okt-17 CMR Doorlopend 

Partijenstelsel Donga 21-nov-17 CMR Besproken 5 december, 

vervolg n.n.b. 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam 

verzoeker 

Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 
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Afwezigheidsoverzicht leden Centrale Medezeggenschapsraad, studiejaar 2017-2018 

 Naam Met bericht Zonder bericht Totaal afwezig 

     

1.  M. Adhin 3 okt  1 van de 8 

2.  H. Atahiri 5 sep, 19 dec,  2 van de 8 

3.  E. Aydin 3 okt, 21 nov 

 

 2 van de 8 

4.  H. Bouzgou 7 nov, 21 nov  2 van de 8 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov  2 van de 8 

6.  B. Buskoop    van de 8 

7.  P. Claeys    van de 8 

8.  G. Donga    van de 8 

9.  R. Hagen    van de 8 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 8 

11.  O. Hyati    van de 8 

12.  A. El Johari 7 nov  1 van de 8 

13.  A. El Khattabi 5 sep, 7 nov, 21 nov  3 van de 8 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 8 

15.  F. Nieland 7 nov,  1 van de 8 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 8 

18.  K. van der Putte    van de 8 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt, 19 dec  3 van de 8 

20.  P. Schaap    van de 8 

21.  S. Spil 7 nov  1 van de 8 

22.  S. Stulp 7 nov  1 van de 8 

23.  A. Tay    van de 8 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec  2 van de 8 

25.  U. Serik2 5 dec,  1 van de 5 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Lid tot en met 3 oktober 2017 
2 Lid vanaf 4 oktober 2017 


