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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 7 juli jl.
Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.
3. Mededelingen
a. AI: deze week vindt opnieuw een ontbijtsessie plaats, en er wordt gewerkt aan afronding van de
speciale editie van de New Scientist.
b. Vooruitblik Opening Academisch Jaar 31 aug: het College bespreekt kort het programma.
c. Bespreken voordracht/voorkeur nieuwe SSPG voorzitter VSNU: het College bespreekt de
vacature.
d. Brainstormgesprek 9 sept - agenda UniversiteitsForum: het Forum zou zich kunnen buigen
over de implementatie van enkele elementen uit het IP, die iets verder in de toekomst liggen.
e. Artikel Sociale Veiligheid in Coronatijd: Het College neemt kennis van het artikel, dat kan
helpen om zaken in een online omgeving te verbeteren. Het stuk wordt daarom breder onder de
aandacht gebracht binnen de organisatie.
f. Start extern Meldpunt Ongewenst Gedrag: M. de Graaf is gevraagd om op te treden als liaison.
g. Voorstel bestuurlijke overleggen: fysiek, online, hybride: het College bespreekt het voorstel. De
komende weken wordt de Collegevergadering online gehouden; werkbezoeken dienen zoveel
mogelijk doorgang te vinden, waarbij fysiek de voorkeur heeft.
• M.b.t. de opgelopen wachttijd voor de coschappen Geneeskunde heeft Maex een belronde langs
haar collega’s gemaakt; dat lijkt de nodige bereidheid om te helpen op te leveren.
• Lintsen voerde een informeel gesprek met de gemeente over het UK, ter voorbereiding op het
overleg van medio september over de vaststelling van het Masterplan.
• Lintsen meldt dat de procedure rond het bezwaar van de Coronapartij m.b.t. de
studentenraadsverkiezingen nog loopt.
• Voortman is bereid gevonden om ad interim de afdeling P&O aan te sturen na het vertrek van
Van Wees. Euving en Voortman hebben reeds met de afdeling gesproken.
• De benoeming van Nijsten tot directeur Bibliotheken heeft positieve reacties opgeleverd. Euving
heeft contact met Weerman over de werving van een nieuwe directeur bedrijfsvoering FGw.
• Er is een searchbureau geselecteerd voor de werving van de decaan ACTA, deze procedure zal
nu z.s.m. verder opgepakt worden.
• Het College spreekt in september met de onafhankelijke externe commissie Sociale Veiligheid.
• Kelfkens is aangetrokken om regie te voeren op de activiteiten en maatregelen die lopen rond
sociale veiligheid.
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Deze zomer is gewerkt aan heldere en eenvoudig vindbare webpagina’s voor sociale veiligheid
en diversiteit.
Het College heeft kennis genomen van het pamflet van #WOinActie.
De UCLO verzoekt om informatie over het proces rond de 0,45%-afspraak uit de cao.
Informatie over de werkwijze wordt opgevraagd bij faculteiten.
Het College spreekt na deze vergadering over het voorstel voor een zgn. beleidsversneller.

4. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Wurtz
a. Inrichting CCT komende zes weken: periodiek wordt bezien op welke wijze het CCT werkt.
Voor de komende weken wordt de huidige werkwijze gehandhaafd: geïntegreerd in de
Collegevergadering in aanwezigheid van relevante medewerkers. De 3 kernteams die in het
voorjaar zijn ingericht blijven op eigen verzoek nog enkele weken actief.
b. Overleg Vervoersregio en afspraken: er is een akkoord dat binnenkort ondertekend wordt;
namens de UvA tekent Lintsen die daarvoor gemandateerd wordt.
c. Ventilatie – update 38: Intussen heeft het overleg van FS en de COR plaatsgevonden. Dat
verliep naar verluidt positief. In de Nieuwsbrief van deze week wordt informatie over ventilatie
opgenomen.
d. Introductie, opleidingen en sport- & studentenverenigingen – update 37: de Veiligheidsregio
heeft vorige week alsnog besloten om gezelligheidsverenigingen toe te staan activiteiten te
organiseren. Wurtz meldt dat 2 aanvragen zijn afgewezen, de rest heeft een vergunning
gekregen. Vanaf 1 september a.s. worden activiteiten niet langer aangemerkt als
introductieactiviteiten; er hoeft dan ook geen vergunning meer voor te worden aangevraagd.
Het College benadrukt het belang van fysieke activiteiten binnen de richtlijnen van het RIVM,
en geeft opdracht een kader op te stellen waarbinnen de verenigingen activiteiten kunnen
organiseren.
e. Reisadviezen: in augustus is een informatiemail gestuurd aan studenten die uit het buitenland
naar de UvA komen. Een vergelijkbare mail wordt nu voorbereid voor medewerkers (bijv.
postdocs). Er is een woonblok gereserveerd voor medewerkers die in quarantaine moeten.
f. Communicatie: in de DCT update van deze week wordt informatie opgenomen over handeling
bij besmettingen, ventilatie, activiteiten van studentenverenigingen.
• Wurtz meldt dat deze week gestart is met een groot aantal hosts op de campus die helpen de
weg te wijzen etc.
5. Benoeming hoogleraar Flow Chemistry in de Faculteit Natuurwetenschappen,
Wiskunde & Informatica
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Flow Chemistry in de
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica voor de volledige werktijd.
6. Benoeming hoogleraar Anthropology of Climate Change in de Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Anthropology of Climate
Change in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor de volledige werktijd.
7. Benoeming hoogleraar International Relations Theory in de Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar International Relations
Theory in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor de volledige werktijd.
8. Uitbreiding Warmte-Koude Oplag (WKO) UvA-Nikhef-Duwo in Science Park
In 2012 hebben UvA Nikhef en Duwo tezamen een warmte- en koudeopslag (WKO)
gerealiseerd waarop het (groengekleurde) studentenhuisvestingscomplex van Duwo, het gebouw
van het AUC en het datacenter van Nikhef zijn aangesloten. De UvA is mede-eigenaar van de
WKO en is grondeigenaar in het gebied. Duwo heeft aangegeven ook het andere
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huisvestingscomplex te willen aansluiten op deze WKO (waar Duwo en Rochdale een
erfpachtovereenkomst met UvA hebben). Een uitbreiding van de WKO-installatie maakt een
aanvullende koolstofdioxide (CO2) reductie van 195.000 kg per jaar mogelijk. De kosten van
uitbreiding zijn voor rekening van Duwo en Rochdale. Het eigenaarschap van de WKO wordt
opnieuw ingedeeld, rechtdoend aan bestaande rechten en nieuwe toetreding. De voordelen van
exploitatie komen gedeeltelijk ten gunste van de eigenaren. De gemeente Amsterdam en NWO
(grondeigenaren waarop de WKO-opstalrechten zijn gevestigd) hebben hun medewerking /
instemming toegezegd. Wanneer een van de opstalhouders deelname wil beëindigen, is daarvoor
instemming van de overige opstalhouders noodzakelijk.
Het College is conform voorstel akkoord met de uitbreiding van de WKO.
9. White paper duurzaamheid
Dit White paper geeft invulling aan de duurzaamheidsambities zoals deze zijn uitgesproken in
de midterm review van het Instellingsplan: “Ontwikkel een duurzaamheidsprogramma dat
onderwijs, onderzoek, impact en bedrijfsvoering omspant en dat een heldere en ambitieuze visie,
gedeelde doelen en een concrete strategische uitwerking kent.”
Ideeën hiervoor zijn in het afgelopen jaar verkend aan de hand van het Green paper. De
krachtigste en meest passende ideeën uit het Green paper en uit de overleggen over het Green
paper zijn omgewerkt tot doelstellingen en acties in dit White paper. Daarmee geeft het White
paper het raamwerk voor het duurzaamheidsprogramma van de UvA voor de komende IPperiode.
Het College neemt met waardering kennis van het White Paper, dat een ambitieus maar haalbaar
kader biedt. Het stuk wordt aan de orde gesteld in het BVO en vervolgens het CBO. Daarna
wordt het aangeboden aan de medezeggenschap.
10. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Vergaderset extra SSPG 24 augustus: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de vergaderset.
b. Vergaderset extra bestuursvergadering 26 augustus: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de
vergaderset.
Overige overleggen: geen
11. Aandachtspunten- en actielijsten
a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
c. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.
d. Overzicht besluiten buiten vergadering augustus 2020: het College neemt kennis van het
overzicht.
12. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 1 september 2020.
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