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Geachte voorzitters,
Bij brief van 26 september 2014 ben ik formeel geïnformeerd door het
College van Bestuur van de Universiteit Utrecht over de uitkomst van
vergadering van de Universiteitsraad van 22 september jl. In die betreffende
vergadering stond het verzoek aan de Universiteitsraad centraal tot
instemming met het medezeggenschapsconvenant van 29 juli 2014 alsmede
de betreffende documenten. De Universiteitsraad heeft te kennen gegeven
bezwaren te hebben tegen het voorstel en geen instemming te kunnen
verlenen aangezien de raad vreest dat een grote groep tijdelijk aangestelde
medewerkers uitgesloten wordt van deelname aan de medezeggenschap op
basis van de afspraken zoals neergelegd in het Convenant. De
Universiteitsraad wenst dan ook de continuïteit in de bezetting van de
aanvullende leden in de O&O Raad nog verder te borgen dan onder het
convenant het geval is.
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Met het College van Bestuur ben ik van mening dat deze vrees ten onrechte
is en dat met de in het convenant gemaakte afspraken is voorzien in een
doelmatige vorm van medezeggenschap voor personeel en studenten, met
voldoende waarborgen ook voor participatie van door tijdelijk aangesteld
personeel. Ik ben van mening dat het tegemoet komen aan deze bezwaren
van de Universiteitsraad geen afbreuk zal dan doen aan de medezeggenschap zoals voorgesteld in het convenant.
In de bijlagen vindt u een voorstel tot aanpassing van het kiesreglement van
de O&O Raad en de richtlijn faculteitsreglement faculteit geneeskunde.
Ik wil u vragen of u en uw achterban zouden kunnen instemmen met deze
voorgestelde wijzigingen. Graag krijg ik uw reactie op korte termijn
(voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht van de UU) zodat
het wellicht nog mogelijk is de besluitvorming af te ronden voor de ORverkiezingen in het voorjaar van 2015.
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