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1. Opening
2. Verslag Collegevergadering d.d. 21 april jl.
Het verslag is akkoord.
3. Mededelingen
a. AI: er zijn geen opmerkingen over AI.
• Lintsen heeft i.s.m. de FNWI een gesprek gevoerd met EZ van de gemeente om hen te
informeren over de activiteiten rond Quantum, en de samenhang daarvan met andere
activiteiten.
• De financiële bijdrage voor het ELLIS lab is niet via de reguliere besluitvormingsroute gelopen,
waardoor de middelen niet zijn opgenomen in de begroting. Zuijdam werkt met FP&C aan
reparatie.
• Euving meldt dat gesprekken zijn gevoerd met inspirerende kandidaten voor het lidmaatschap
van de RvC van de Holding. T.z.t. wordt een voordracht voorgelegd aan het College.
• Euving buigt zich met de staf over dossiers die (bijv. voor een half jaar) on hold kunnen worden
gezet. Zij overweegt of het wenselijk is daarvan een overzicht vast te leggen en komt daarop
t.z.t. terug bij het College.
4. Vestiging van de bijzondere leerstoel Wapenbeheersingsrecht vanwege de Stichting
T.M.C. Asser Instituut in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Het College besluit de stichting T.M.C. Asser Instituut toe te laten tot het vestigen van een
bijzondere leerstoel Wapenbeheersingsrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het College
is tevens akkoord met het voorgestelde curatorium.
5. Pre-gunning fasedocument LAB42
Voor de realisatie van LAB42 voor de FNWI heeft in februari jl. aanbesteding plaats gevonden.
Deze aanbesteding is mislukt, waarna een onderhandeling is gestart. Ook is een second opinion
uitgevoerd. Het resultaat is een nieuwe aanbieding waarin enkele prijsoptimalisaties zijn
doorgevoerd. De maximale investeringskosten zijn gestegen met 7,6M€ t.o.v. het bedrag dat in
het HvP geraamd werd.
Lintsen licht toe dat met deze voorstellen voldoende vertrouwen bestaat dat het pand voor een
redelijke prijs gerealiseerd kan worden.
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Het College besluit conform voorstel akkoord te gaan met een vooropdracht voor het opstarten
van de engineeringsfase, en met de opdracht aan het ontwerpteam de prijsoptimalisaties te
verwerken tot een Nota van Wijzigingen.
6. Bestuurlijke overleggen
VSNU: geen.
Overige overleggen
a. Conceptagenda BVO 20 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
b. Conceptagenda CBO 14 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
7.
a.
b.
c.
d.

Aandachtspunten- en actielijsten
Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: de uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen.
Vooruitblik werkbezoeken: de lijst leidt niet tot opmerkingen.
Overzicht besluiten buiten vergadering april 2020: het College neemt kennis van het overzicht.

8. Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 mei 2020.
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