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Hierbij nodig ik u uit voor de tweehonderdachtste vergadering van de Universiteitsraad op maandag  
24 juni 2019 van 15:00 tot 18:15 uur in de Faculteitskamer Rechten in het Academiegebouw, 
Rapenburg 73. 
 
De agenda luidt als volgt: 
 
01. (15:00) Opening en mededelingen 
 
02. (15:05) Verslag vorige vergadering 

Aan de orde is het verslag van de 207de UR-vergadering d.d. 13 mei 2019. (UR/19/22382) 
 
03. (15:10) Onderwijszaken      

Tijdens de vergadering zal mondeling gerapporteerd worden over de stand van  
zaken met betrekking tot een aantal onderwijszaken.   

 
04. (15:30) Jaarrapportage VGM      bespreking  

In het UR SharePoint staat de Jaarrapportage 2018 van de afdeling Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu (UR/19/22383). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de 
commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering.  

 
05. (15:45) Duurzaamheidsverslag 2018     bespreking  

In het UR SharePoint staat het duurzaamheidsverslag 2018 (UR/19/22384). Dit 
agendapunt zal worden voorbereid door de commissie Financien en Huisvesting. 

 
06. (16:00) Instellingsdeel Studentenstatuut 2019-2020   instemming 

In het UR SharePoint staat het instemmingsverzoek aangaande de wijzigingen in het 
instellingsdeel van het Studentenstatuut 2019-2020 (UR/19/22385). Dit agendapunt zal 
worden voorbereid door de commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 
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07. (16:10) 1e Bestuurlijk Financiele Rapportage 2019   bespreking 
Dit stuk wordt nagezonden. Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie 
Financiën en Huisvesting.  

 
08. (16:20) Personeel in Cijfers 2018     bespreking 

In het UR SharePoint staat het document Personeel in Cijfers 2018 en een toelichtend 
schrijven (UR/19/22387). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie 
Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 

 
09. (16:40) Aanpassing BSA-regeling     advies 
 In het UR SharePoint staat een adviesaanvraag aangaande een aanpassing in de BSA-

regeling (UR/19/22388). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de commissie 
Onderwijs & Onderzoek. 

 
10. (16:55) Meerjaren Business Plan Huisvesting 2019   bespreking 
 In het UR SharePoint staat het MBP Huisvesting 2019 (UR/19/22390). Dit agendapunt zal 

worden voorbereid door de commissie Financiën en Huisvesting. 
 
11. (17:10)  Advies- en onderzoekscommissie sociale veiligheid  bespreking 

In het UR SharePoint staat het memo aangaande een advies- en onderzoekscommissie 
inzake sociale veiligheid (UR/19/22391). Dit agendapunt zal worden voorbereid door de 
commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering. 

 
12. (17:30) Ingekomen en verzonden stukken 

In het UR SharePoint staan: 
- De CvB-conclusies van 23 april t/m 28 mei (UR/19/22392), 
- Het meerjarenbusinessplan ICT (UR/19/22393), 
- Een brief van het College d.d. 20 mei 2019 inzake studentenhuisvesting (UR/19/22394), 
- De in mei verzonden stukken. 
Vragen naar aanleiding van de ingekomen stukken dienen uiterlijk donderdag  
13 juni 2019 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 

 
13. (17:35) Rondvragen 

Rondvragen dienen 13 juni 2019 om 9:00 uur in het bezit van voorzitter en griffier te zijn. 
 

14. (17:40) Vertrouwelijk agendapunt   
 
15. (18:00) Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
C.J. de Roon  
Voorzitter Universiteitsraad 


